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Två bilder från National Railway Museum i York. Upptill Loket Aerolite från 1869 under gångbron
i stora hallen. Nedan ett klassiskt snälltågslok, Atlantic-loket 251 från Great Northern Railway som
är byggt 1902. Se vidare Lars Olov Karlssons artikel på sidan 58. Han fotograferade också.
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Erik Sundström

Förstlingen - ett unikt lok
och tre uppfinn_are

Förnyelse i svensk industri
En period då hela Sverige förnyades var åren
kring 1850, då ångmaskinen kom till allmän
användning, järnvägarna och ångsågarna byggdes, decimalsystemet infördes för pengar, vikter
och längder, aktiebolag infördes. Andra viktiga
steg var att militärhögskolan på Marieberg i
Stockholm tog emot civila ingenjörselever, och
att Väg- och Vattenbyggnadskåren grundades
1852 för att kunna utnyttja ingenjörsofficerarna
som konsulter och entreprenörer för byggande av
vägar, hamnar och järnvägar. Men fortfarande
var det ont om ingenjörer, och för att få moderna
kunskaper måste man göra studieresor till England, som var internationellt ledande.
Både staten ochJernkontoretgav stipendier för
utlandsresor och elevanställningar hos erfarna
ingenjörer. Man fick därigenom en liten krets av
kunniga tekniker som alla kände varandra och i
regel kunde samarbeta effektivt.

Th. Munktell
Theofron Munktell föddes 1805 i en prästfamilj
i Kärrbo, arbetade först som lärling hos en klarinettmakare i Västerås, från 1822 hos bergsrådet
Broling på Kungl. Myntet i Stockholm. 1822-37
arbetade han med anslag från Brukssocieteten
med tillverkning av degelstål vid Kungl. Myntet,
från 1826 som verkmästare, från 1828 som arrendator. Han anställdes 1832 vid gevärsfaktoriet i
Eskilstuna och drev där en liten mekanisk verkstad vid sidan. Efter en studieresa till England
1835 för studier av stålframställning byggde han
1837-39 en ny stor verkstad vid vattenfallet i
Eskilstuna, och fick 1842 leverera helt ny maskinutrustning till gevärsfaktoriet, däribland en
ångmaskin. Troligen började Munktell planera
att bygga lokomobiler, alltså flyttbara
ångmaskiner för industri och lantbruk, omkring
1847, men ingenting konkret skedde förrän 1853.

Johan Theofron Munktell. Foto Sveriges Järnvägsmuseum (SvJvm).

H. Asplund
Harald Asplund föddes 1831 i Härnösand och
studerade vid Chalmers Slöjdskola i Göteborg
1846-49. Efter praktik 1849-50 vid Sjuntorps
Bomullsspinneri blev han antagen som Jernkontorets elevingenjör med placering vid Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna 1851, där
han fick tjänst som första ritare 1853. Av 67
ritningar till Sveriges första lok Förstlingen har
Asplund utfört åtminstone 25, medan nio signerats P L-n. Sedan Förstlingen levererats och
Munktells beslutat satsa på loktillverkning blev
Asplund 1854 befordrad till konstruktör. Han
gjorde då utkast till ånglok för Kristinehamns
5

järnväg av flera olika typer, till exempel i Baldwins stil med tvåaxlig boggi fram och i Stephensons stil som treaxligt okopplat. När Kristinehamnsbanan 1856 beslöt att införa ånglok och
beställde dessa från Munktells, åtog sig Asplund
att som konsult leda arbetet med att räta och
förstärka banan. Han sökte 1856 en tjänst vid
Statens Järnvägsbyggnader men fick den inte,
utan accepterade i stället ett erbjudande att bli
trafikchef och baningenjör vid Kristinehamnsbanan 1858.

Harald Asplund. Foto Svlvm.

Förstlingen
Sedan 1792 fanns det möjlighet att sommartid
transportera malm och järn från Norberg på
Strömsholms kanal till bruken vid Hedströmmen
och vidare över Mälaren till Stockholm, men den
första sträckan från Norberg till kanalen var det
landsväg där man helst körde vintertid med släde.
Bergsmän och bruksägare i Norberg beslöt 1850
att hellre ansluta till kanalen med en järnväg än
att bygga en förgrening av kanalen. Carl Tottie,
som var son till en av bruksägama och hade
arbetat i England med järnvägsbygge, föreslog
och stakade ut en hästbana med fyra svenska fots
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spårvidd, men det blev för dyrt så 1851 ändrades
spårvidden till tre svenska fot. Statslån erhölls
1852 och Tottie anställdes som chef. Entreprenör
för bygget blev Fredrik Sundler som nyligen
byggt Fryksta järnväg, och Sundler beställde ett
lok från Munktells. Under tiden fortsatte Tottie
att dra ner kostnaderna genom att minska rälsvikten långt under den i koncessionen föreskrivna
och lägga rälsen på längdsyllar som vid Great
Western Railway i England.
Munktells konstruerade i stor utsträckning loket
Förstlingen med delar som också avsågs för
lokomobiler. Loket provkördes i Eskilstuna den
2-3 juni 1853, skeppades den 6 juni till Västerås
med s/s Wikingen och vidare landsvägen draget
av fyra par oxar till banbygget. Loket demonstrerades den 9 augusti vid Trättsbo för chefen för
Väg- och Vattenbyggnadskåren Otto Modig och
hans medhjälpare Claes Adelsköld, som konstaterade att där spåret låg som ursprungligen sagts
på tvärslipers skedde ingen sviktning, men på
sträckor med längdslipers blev det betydliga
sättningar.
Under hösten användes loket i gruståg men
transporterade också 3 150 skeppund (470 ton)
malm från Kärrgruvan till Trättsbo. Representanter för Frykstabanan och Kristinehamns banan
var intresserade att skaffa lok till sina banor om
Förstlingen visade sig pålitlig. På våren var pengarna slut, järnvägsbolaget begärde sig i konkurs
och Tottie avskedades. Förvaltaren erbjöd den
15 augusti 1854 staten att överta banbygget och
loket, men Sundler visade att loket var hans och
lät sända det till Munktells för ändring till
normalspårigt, eftersom han nu arbetade med
banbygget Nora-Ervalla.
Sent på hösten 1854 drogs Förstlingen till ett
lokstall vid Stora Mon sedan man satt provisoriska landsvägshjul på loket. Hösten 1855 gick
loket i daglig användning mellan Nora och Ervalla
och drog den första betalda lasten, 75 skeppund
(11 ton) tackjäm från Hammarby till Axbergshammar. Sundler gick i konkurs den 31 maj 1855
och var tvungen att avstå loket till Norabanan,
fastän det i bouppteckningen sades ha bara skrotvärde.
Norabanan fortsatte att köra det i gruståg till
1869 då styrelsen antecknar att det var oanvändbart och hade stått en längre tid på Köping-Hults
järnvägs verkstad i Örebro. Skrothandlare Halldin i Örebro köpte 1871 loket för 800 Rdr, med
tanke på att sälja eller hyra ut det, och bland annat
har Svanå bruk nämnts. Halldin skrotar loket

1882 och säljer pannan till Stockholms Benmjölsfabrik vid Sand vik i Bromma. Därifrån kom den
1889 till Mosebacke variete i Stockholm och
1893 till en kägelbana i Kungsängen. Kort därefter skrotades det.
Ramverk och cylindrar delades 1883 mellan
Nordiska Museet och Örebro Museum, men samlades 1919 vid Järnvägsmuseet.

Konstruktionen
Loket Förstlingen var inte bara först i Sverige,
utan också mycket originellt. Inga foton finns
bevarade men många ritningar. Dessutom finns
illustrerade kataloger över lokomobiler som
Munktells byggde vid samma tid, och en komplett lokomobil från 1861 på Tekniska Museet i
Stockholm. Man kan tydligt se att många detaljer
var gemensamma: cylindrar, kolvstänger, vevstakar, skorsten, matarpump och den träklädda
pannan.
Lokomobilerna var encylindriga och fanns i
storlekarna 7 och 10 hkr. Förstlingen uppges på
alla ritningar vara på 15 hkr, och hade tydligen
två cylindrar av den mindre modellen. Topp-

hastigheten anges till 14 km/h.
Cylindrar och vevstakar var det mest originella. En artikel i Jernbanebladet 1897, som
citerades av Elis Höjer i hans Ångloklära 1910,
senare omtryckt i flera upplagor, uppger att "genom att anbringa cylindrarna mellan de båda
hjulaxlarna och använda vevstakar åt båda hållen, varför koppelstången gick genom båda
cylinderlocken, sökte man undvika koppelstänger. Men olyckligtvis visade sig maskineriet
ej vilja gå runt på grund av den bändning, som vid
kolvarnas mittställning uppstod mellan vevarna".
Även om Asplund bara var 21 år vid tillfället
hade han nog inte gjort en sådan miss. Sedan
1820-talet hade alla lok haft kolvstänger med
tvärs tycke, som när vevstaken i mittläget inte står
i rät linje med kolvstången överför tvärkraften till
gejder, så att inte kolvstången och cylinderlocken
belastas i onödan. Speciellt viktigt var detta vid
lokomotiv då man kan få kraftiga stötar i vevstakarna om loket slirar.
Förstlingen och lokomobilerna saknade tvärstycke men kolvstångens ytterände gled genom

Lokomobilfrån Munktell 1862, bevarad på Tekniska Museet i Stockholm. Cylinder och kolvstång av
Förstlingens typ. Foto Tekniska Museet.
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Detalj av lokomobilens kolvstång. Foto Lars
Olov Karlsson.

engelska normalspårvidden 1435 mm för att
kunna köpa engelska lok.
När Sundler lät ändra loket för arbetena på
Norabanan var man därför tvungen att flytta hop
rambalkarna 59 mm. Det ledde till att matarpumpen, som liksom vid de tidigaste SJ-loken
var hopbyggd med slidrörelsen och satt mellan
ramens insida och en vattentank mellan ramarna,
blev helt oåtkomlig uppifrån. Första tiden vid
N orabanan måste man gräva en grop mellan
rälsen varje gång man behövde justera pumpen,
och därför plockade man snart bort tanken och
byggde om en liten grusvagn av trä till tender.

en stödkolonn, och vevstaken anslöt direkt till
kolvstången mellan kolonnen och cylinderlocket.
På en lokomobil är detta en naturlig lösning, då
man sätter cylindern på rökskåpet och vevaxeln
på eldstaden eller tvärtom, och ogärna placerar
gejder eller annat på rundpannan däremellan.
Nackdelar är att cylinderlocket måste ta upp
halva tvärkraften, vilket sliter ut lockets tätning,
att vevstaken måste göras som en lång gaffel för
att komma grensle över kolonnen vilket gör den
svår att tillverka, samt att tvärkraften påverkar
kolvstången där den är svagast vilket böjer den så
att kolven skrapar mot cylindern.
Bland ritningarna finns sådana som visar en
kolvstång som går genom bägge cylinderlocken
och ramverk med cylindern mitt mellan axlarna.
Det finns ingenting som säger att detta blev
utfört, och Munktells hade en irriterande tradition att skicka originalritningar med leveranserna men behålla utkast och förslag. En enklare
förklaring är att man först hade tänkt ha genomgående kolvstång utan stödkolonn, en billig lösning som skulle belasta det närmaste cylinderlocket med en och en halv gånger tvärkraften
men ge enklare vevstake. Stödkolonnen verkar
nödlösning, och samma sak kan man säga om
koppelstängerna som gjorts krökta för att nå
utanför cylindrarna utan att vevtapparna behöver
göras så långa. Ritningar visar här att man tänkt
sig vevslängar med och utan vevtapp och hjul
med och utan vevtappsfäste, alltså möjligheten
att köra loket okopplat.
En annan märklig idé var att Förstlingen var
gjord för att lätt kunna ändras mellan spårvidderna tre svenska fot (891 mm) och fem svenska fot
(1487 mm). Den senare spårvidden bestämdes
faktiskt av riksdagen för Sveriges statsbanor
1855, men lyckligtvis struntade generaldirektören Nils Ericson i det och byggde med den

Efter Förstlingen konstruerade Asplund loket
Fryckstad för Frykstabanan på spårvidd 44,5
verktum (1101 mm) som levererades 1855 och
det snarlikaNorberg, levererat 1856 till Norbergsbanan vars bygge åter kommit igång med den
ursprungligen avsedda spårvidden fyra svenska
fot = 48 verktum (1188 mm), två lok till Åtvidabergs koppargruva och två till Kristineharnnsbanan. De var alla mer konventionella än Förstlingen i fråga om cylindrar och maskineri.
Därefter flyttade Asplund till Kristinehamn
och Munktells intresse för loktillverkning avtog,
tills man 1866 beslöt att lägga ned den. Då det
samtidigt blev aktuellt att bygga fler smalspåriga
ångloksbanor i Bergslagen, tog Asplund upp
loktillverkning vid Kristinehamnsbanans verkstad, som 1868 blev egen firma Kristinehamns
mekaniska verkstad.
Trafikchefen Erik Sandell vid Köping-Uttersbergs järnväg hade som konsult åt Hellefors
bruk, Storfors bruk med flera rekommenderat att
det system av hästbanor med spårvidd 28-30
verktum (693-742 mm) som fanns i Bergslagen
skulle kunna trafikeras med ånglok utan linjeomläggning om man ökade spårvidden till 2, 7
svenska fot (802 mm). De skeptiska brukspatronerna kom ihåg problemen med Norbergsbanan
och frågade därför också Claes Adelsköld, som
nu var Sveriges ledande järnvägskonsult.
Adelsköld var född 1824, gick vissa kurser vid
Chalmerska Slöjdskolan och blev 1844 löjtnant
vid Värmlands Fältjägare. Han deltog under kapten N orström i stakningen 1848 och var sedan
själv arbetsledare vid byggandet av Frykstabanan
och Kristinehamnsbanan 1849-50. När Väg-och
Vattenbyggnadskåren bildades 1852 var han en
av de första medlemmarna, men lämnade kåren
1855 för att kunna vara byggnadschefvid Gefle-
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Asplund och Claes Adelsköld

Rekonstruktionsritning av Förstlingenfrån Jernbanebladet 1897.
Dala järnväg utan risk att bli kommenderad till
andra arbeten.
Adelsköld kände liksom Sandell till Ffestiniog
Railway i Wales som redan 1862 körde ånglok på
spårvidd 600 mm och tillstyrkte förslaget, men
tillade att det var under förutsättning att loken
byggdes med radialaxlar av en typ som han själv
uppfunnit och med framgång utprovat på Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 1865. Asplund tecknade licensavtal med Adelsköld och
fick rätt att bygga lok med radialaxel för den
hutlösa licensavgiften 1 500 Rdr per lok, och
offererade lok till bruken. Glad i hågen rekommenderade Adelsköld flera bruk och även några
banor i Västergötland att välja 2,7 fots spårvidd
med lok från Asplund.
Men när loken levererades, det första 1869 till
Kroppajärnväg som tillhörde Storfors bruk, hade
de inte Adelskölds radialaxel utan en kort tvåaxlig
boggi bak. Asplund hade dessutom själv sökt
patent både på bog gin och på att kröka rambalkarna utåt baktill för att få plats med en större
eldstad. Adelsköld lät då bygga några lok i Eng-

land för bland annat Y ngs-Daglöse järnväg som
ännu inte ens bestämt vilken spårvidd den skulle
byggas om till, vilket ledde till att loken några år
blev stående i Kristinehamn. Han rekommenderade också smalspårsbanorna att köpa från
Nydqvist & Holm som begärde att få licens på
Asplunds utformning av rambalkarna, men denne
vägrade, så loken till Pålsboda-Finspongs järnväg fick göras med utvändiga ramar likt Förstlingen, vilket blev dyrare och svårare att underhålla. DäremotfickMunktells licens för att bygga
ett eget lok av Asplunds typ till Schebo bruk.
Adelsköld svarade då genom att konstruera
och patentera en lokpanna med eldstaden uppe i
rundpannan som byggdes för Iggesunds bruk på
spårvidd 2,5 engelska fot (762 mm), och genom
att rekommendera sina övriga klienter att välja
tre svenska fots (891 mm) spårvidd så att man
skulle få plats med eldstaden utan att använda
Asplunds patent. Vissa banbyggen blev därigenom så försenade att det var tveksamt om de alls
kunde fullföljas i en annalkande lågkonjunktur.
En sådan var banan Nyhammar-Björbo, som
9

hade ett lok under byggnad i Kristinehamn. Asplund lät nu bygga färdigt loket Nyhammar med
en radialaxel av egen konstruktion, sände det till
världs utställningen i Philadelphia 1876 och sökte
patent, fast han där kallade anordningen för enaxlig boggi. Adelsköld såg sig nödsakad att som
privat uppfinnare hyra plats på utställningen för
att visa att han var den rätte ursprunglige uppfinnaren av radialaxeln.
Lågkonjunkturen slog därefter hårt i Bergslagen, och i övriga Sverige såg Adelsköld till att
Kristinehamns mekaniska verkstad inte hade
någon chans. Asplund begärde 1881 avsked av
hälsoskäl och flyttade till Stockholm där han
avled 1904. Kristinehamns mekaniska verkstad
slutade 1889 att bygga lok och vagnar, och
arrenderades 1893 ut till Karlstads mekaniska
verkstad. Den sista gruvliga hämnden tog Adelsköld när han 1898-1901 skrev sina levnadsminnen, genom att inte med ett ord nämna vare sig
Asplund eller Kristinehamns mekaniska verkstad, trots många års täta kontakter.

Modellbygget
När det efter Baltiska utställningen 1915 blev
aktuellt att göra ett järnvägsmuseum av Statens
järnvägars utställningspaviljong, var det naturligtvis aktuellt att bygga en modell av Förstlingen, och instrumentmakaren H.W. Blomqvist
vid SJ huvudverkstad i Örebro började med att
inventera de ritningar som fanns kvar hos
Munktells. Han konstaterade att ritningarna inte
stämde med varandra utan kunde tolkas som
åtminstone fyra olika varianter av maskineriet,
och att de delar som fanns på Örebro Museum
inte kunde avgöra frågorna. Efter mycket övertalning fick han göra en tjänsteresa för att intervjua Per-Erik Persson i Stora Mon, som varit
förare på Förstlingen redan på Sundlers tid, men

Claes Adelsköld. Foto Svlvm.
fann att den nittiotreårige Persson var lomhörd
och ganska senil. Persson kunde i alla fall berätta
att öknamnet "Grisen" visserligen passade bra
med tanke på gnällande kolvstänger, men egentligen uppkom när man under en lustresa mellan
Nora och Ervalla kört över en gris på spåret.
Sedan Blomqvist fått gräva fram Nordiska
Museets lokdelar inklusive en rambalk ur bottenskiktet i ett förrådsskjul på Skeppsholmen klarnade det något, men då hade Persson hunnit
avlida och kunde inte verifiera tolkningen.
Modellen av Förstlingen som nu finns på Sveriges Jämvägsmuseum i Gävle blev klar 1917
och är den bästa tänkbara rekonstruktion av hur
loket såg ut som normalspårigt. En modell av
loket som smalspårigt tillverkades på 1940-talet
och finns i Eskilstuna på faktorimuseet.

En av Harald Asplunds "ritövningar"för Kristinehamnsbanan. Slidstyrningen är svårtolkad, men de många lederna
kan vara ett sätt att nå under
den lågt placerade pannan.
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Lars Olov Karlsson

De brittiska loken i Sverige

Detta är en presentation av de brittiska loken och deras
inverkan på lokutvecklingen i Sverige som jag höll i
York i oktober 1993. Anledningen var ett internationellt seminarium i järn vägshistoria med deltagare från
hela världen . Betraktelsen bygger i huvudsak på material i Sveriges Järnvägsmuseum, men också på Yngve
Holmgrens föredömliga listor över svenska lok. Yngve
Holmgren och Erik Sundström gav också värdefull
hjälp genom att granska, kommentera och rätta originalmanuset. Seminariets samtliga föredrag finns utgivna
i boken Common roots-separate branches, redigerad
av Rob Shorland-Ball och utgiven av Science Museum
i London. Tanken är att dessa seminarier ska hållas
vartannat år av en organisation som tills vidare kallas
International Association ofRailway Studies, IARAS.
Formellt beräknas IARAS bli bildat under 1995. Dess
syfte är för övrigt att befrämja samarbetet mellan
seriösa järnvägsmuseer och den seriösa järnvägsforskningen, publicera forskningsrapporter och på sikt
kanske också en järnvägshistorisk tidskrift. Man ska
också försöka få till stånd en professur i järnvägshistoria vid något (troligen brittiskt) universitet. När
IARAS formellt bildas förutsätts att Sveriges Järn vägsmuseum, och kanske även Järnvägsmusei Vänner, blir
medlem.

De första kända banden mellan Sverige och Storbritannien kan ses vid Rainhilltävlingen 1829.
Ett av de deltagande lokomotiven, Novelty, var
byggt av en svensk, John Ericsson, i samarbete
med den brittiske ingenjören John Braithwaite.
Ericsson och Braithwaite hade ingen tur i Rainhill.
George Stephenson vann tävlingen helt rättvist.
Lok av Noveltys typ skulle aldrig, som Rockets
efterföljare, ha kunnat utvecklas till mer effektiva lokomotiv. Efter Rainhill återvände Ericsson till London, byggde ytterligare några lokomotiv men fortsatte sen med andra uppfinningar.
Han fick ekonomiska problem och flyttade snart
till USA, där han utvecklade propellern, varmluftmaskinen och krigsfartyg av Monitortypen.

Novelty skrotades snart, men glömdes inte bort.
Vi kommer tillbaka till Novelty senare.

Järnvägsplaner i Sverige
John Ericsson återvände aldrig till Sverige men
han höll kontakten med flera svenskar när det
gällde utvecklingen av järnvägar i det gamla
hemlandet. En av dessa svenskar var Adolf Eugene von Rosen, som under 1840-talet varit i
England och på plats studerat järnvägar. Egentligen var hans studier vad vi idag skulle kalla
industrispionage.
I Sverige hade några få industribanor byggts
redan på 1700-talet. Alla var hästbanor och ingen
var för allmän trafik. Sverige var vid denna tid ett
fattigt land med få industrier. Transporter skedde
huvudsakligen på vattnet utmed kusten, på sjöarna och på kanaler, eller vintertid på snö och is.
von Rosen såg järnvägarna som ett sätt att utveckla landet, och när han återvände till Sverige
satte han igång en kampanj för att bygga järnvägar mellan landets viktigaste platser. Han lyckades inte få det ekonomiska stöd han hade hoppats
på i England, så de flesta av hans planerade
järnvägar byggdes aldrig, eller i alla fall inte av
honom.
Under tiden hade Fryckstads järnväg, Sveriges
första järnväg för allmän trafik, öppnats. Den
gick mellan ett sjösystem, Frykensjöarna, och en
större flod, Klarälven, i västra Sverige. Järnvägen öppnades 1849, var en hästbana och transporterade huvudsakligen gods.
I början av 1850-talet blev dock den svenska
regeringen seriöst intresserad av järnvägar. Till
att börja med skulle de vara förbindelser mellan
befintliga vattenleder. Man planerade ett statligt
järnvägsnät som skulle förbinda landets viktigaste hamnar, men också de större städerna, med
varandra. Bibanor och lokalajärnvägar skulle få
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byggas och drivas av privata intressen. Regeringen utnämnde Nils Ericson, bror till den från
Rainhill kände John Ericsson, till att planera och
bygga de statliga järnvägarna. Han var överste i
flottans mekaniska kår, och erkände senare att
han vid denna tid inte var särskilt entusiastisk för
järnvägar. Men eftersom han blivit personligen
ombedd av kungen att ta arbetet accepterade han,
som en god officer. Ericson hade total frihet att
planera, utforma och bygga de svenska statliga
järnvägarna. När han utnämndes den 22 januari
1855 visste han egentligen ingenting om järnvägar, utan behövde hjälp. Det var inte många
svenskar vid denna tid som visste något om
järnvägar. von Rosen fanns förstås, men han
kunde ju inte komma ifråga, eftersom han själv
velat bygga järnvägarna! Ericson hittade dock en
svensk ingenjör vid namn Stieler som hade arbetat med järnvägar i Frankrike. Stieler fick Ericsons uppdrag att köpa lok, vagnar, räler och
annan utrustning för de statliga svenska järnvägarna.

De första svenska lokomotiven
Redan under det tidiga 1850-talet gjordes försök
i Sverige att bygga lokomotiv. 1853 hade
Munktells i Eskilstuna (fortfarande verksamma,
men nu bygger de traktorer åt Volvo) byggt ett
smalspårigt B-tanklok som skulle användas vid
bygget av en liten järnväg i Norberg. Det kallades
Förstlingen och var konstruerat utan hjälp från
utlandet. Det var dock inte särskilt lyckat, utan
återtogs snart till Munktells för ombyggnad utan
att ha gjort särskilt mycket nytta. Det byggdes om
till normalspår och sattes in som byggnadslok på
N ora-Ervalla-banan, som när den öppnades 1856
var Sveriges första normalspåriga lokomotivbana. Förstlingen användes här i lättare tjänst
tills det skrotades 1882. Några delar av loket är
bevarade på Sveriges Järnvägsmuseum.
1855 byggde Munktell ett nytt lokomotiv, det
andra i Sverige. Det var en smalspårig OCO-Tmaskin kallad Fryckstad, och den kom 1856 att
ersätta hästarna på Frykstabanan. När man byggde
Fryckstad hade antagligen konstruktörerna på
Munktells studerat några utländska lok, för
Fryckstad blev en ganska lyckad konstruktion.
Det gick på Frykstabanan i tjugo år och användes
sedan vid olika fästningsbyggen som arbetslok i
ytterligare tjugo. Sedan ställdes det i förråd och
glömdes bort, men återupptäcktes och räddades
till eftervärlden. Idag står det på Sveriges
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Järnvägsmuseum och är det äldsta bevarade
svenska loket.

Statsbanorna vänder sig
till Storbritannien
Trots det relativt lyckade loket Fryckstad var
varken Ericson eller Stieler imponerade av den
svenska industrins lokbyggande. Ericson bestämde att de svenska järnvägarna skulle följa
tysk standard, det vill säga något mitt emellan
den höga engelska standarden och den enkla
amerikanska. Lok, räler, broar och axlar till vagnarna skulle köpas i England och personvagnarna i Tyskland. Svenska fabriker fick förtroendet
att bygga godsvagnarna, men de försågs med
brittiska delar.
Stieler åkte till London, och kom via vänner
där i kontakt med den relativt nya firman Beyer,
Peacock and Company i Manchester. De hade
redan fått ett gott anseende som byggare av
enkla, pålitliga lokomotiv. De första loken som
köptes var lBO-lok för blandade tåg. 45 kom att
byggas mellan 1856 och 1872, några av dem i
Sverige. Det var en av Stielers tankar, att loken
och vagnarna som köptes utomlands skulle kunna
användas som förebilder för svenska tillverkare.
De första loken av denna typ som tillverkades i
Sverige byggdes 1861 av Nyköpings mekaniska
verkstad. De svenskbyggda loken var emellertid
inte av samma högakvalite som de brittiska, så de
flesta kom även i fortsättningen att köpas i Storbritannien. lBO-loken var byggda helt efter engelsk standard och hade exempelvis ingen förarhytt. Det visade sig dock snart att detta inte gick
i Sverige, speciellt inte på vintern, så loken försågs snart med enkla hytter.
lBO-loken för blandad tjänst, senare kallade
littera B, kom att användas fram till 1909. Med
tiden blev huvuddelen av dem försedda med
nyare svenskbyggda ångpannor med bland annat
fyrbox av Belpairetyp. En av de första av typen,
PrinsAugustfrån 1856,avställdes 1906förframtida bevarande. När Järnvägsmuseum kom till
stånd överfördes loket dit och återställdes delvis
i ursprungligt skick. När Sveriges järnvägar firade sitt hundraårsjubileum 1956 gjordes Prins
August åter körbar. En "ny" panna lades i. Den är
tillverkad på 1920-talet i Sverige och har legat i
ett OB 1-lok på Bergslagsbanan, en konstruktion
som också stammar från Beyer Peacock. Prins
August har sedan dess varit körbar och används
då och då för korta turer i anslutning till museet.

SJ B-lok 26Tiveden i Hallsberg omkring 1863. Redan här har loketfått en enkel hytt, men torde i övrigt
vara i originalskick.

Olika loktyper
Statens järnvägar köpte också några begagnade
lokomotiv i Storbritannien. Dessa skulle användas under byggnadstiden och togs aldrig upp
bland de lok som användes i trafiken. Få uppgifter om dem har överlevt, men det är känt att två
lok Ajax och Titan, båda 0B 1-lok, köptes från
London & South Western Railway 1855. Sex nya
0Bl-sadeltanklok byggdes 1858-1879 för att
användas som byggnadslok på SJ. De var av
Beyer Peacocks standardtyp och användes i
många länder. Ett av dem, Thor, byggt 1861,
finns bevarat på Sveriges Järn vägsmuseum medan
ett bredspårigt systerlok finns på det finska
järn vägsmuseet.
När de första delarna av det statliga järnvägsnätet öppnades i december 1856 fanns det bara
behov av lok för blandade tåg. När linjerna blivit
längre och trafiken ökat kom fler loktyper att
behövas. Det beställdes 0C0-lok för godståg,
lAl-lok för snälltåg och 0Bl-tanklok för lokaltåg.
Det kom flera typer av 0C0-lok. De första
fjorton, senare littera F, gjorde god tjänst och
kom att användas ända till 1911, men då hade de

flesta fått nya svenska pannor på 1880-talet.
Nästa typ av godstågslok, senare littera G, var
lika F-loken men tyngre. 51 lok av denna typ
byggdes 1866-1874. Flera av dem kom att bli
mycket långlivade, och de fick sin sista tjänstgöring i landets nordligaste delar. De sista loken
av typen togs ur trafik (på senaste tiden hade de
använts i växlingstjänst) så sent som 1936. Två
av dem bevarades för Järnvägsmuseet, Jernsida
från 1867 och Vik från 1875. Delar från de två
loken användes för att rekonstruera ett lok som
kom att kallas Jernsida. Det har visat sig senare
att det förmodligen är Vik som till största delen är
bevarat, med skyltarna och andra detaljer från
Jernsida.
Några få 0C0-lok köptes för att få erfarenhet av
andra tillverkare än Beyer Peacock. Ett lok, senare littera M, köptes nytt från London & North
Western Railways verkstäder i Crewe. Det var ett
standardlok av Ramsbottoms konstruktion med
beteckning DX. Det gjorde ingen större succe i
Sverige, även om det hängde med till 1883 innan
det skrotades. Den andra avvikelsen från Beyer
Peacock-linjen blev tolv 0C0-lok från Sharp Stewart i Manchester. H-loken, som de kom att
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kallas, var mycket lika G-loken och blev också
långlivade. Det sista skrotades 1951 efter att ha
varit industriväxellok de sista åren.
För snabba persontåg, senare snälltåg, byggdes
32 lAl-lokmellan 1863 och 1873, några av dem
i Sverige men huvuddelen av Beyer Peacock. De
drog de första snabba persontågen mellan Stockholm och Göteborg. Resan tog fjorton timmar,
inklusive uppehåll för måltider. Idag går X2000
samma sträcka på mindre än tre timmar!
Snälltågsloken, senare littera A, ersattes snart
av kraftigare lok i de långväga tågen, men de
fortsatte i lättare tjänst fram till sekelskiftet. Ett
lok av typen, Göta, bevarades när det togs ur
tjänst 1906 och kom sedan till Järn vägsmuseum.
Det var utställt i museet till 1980 då det rustades
upp för att åter kunna köras. Det har fortfarande
sin originalpanna kvar, och det behövde i stort
sett enbart göras rent för att kunna tas i bruk igen.
Göta har sedan använts vid flera tillfällen och
gjort tämligen långa resor utan problem. Hon går
mycket stadigt, och på huvudlinjer är det inga
problem att nå 70-80 km/h. Den officiella högsta
hastigheten är visserligen 30 km/h, men loket
saknar hastighetsmätare ...
För växlingstjänst och lokaltåg köptes små
0B 1-tanklok från Beyer Peacock. De var också
mer eller mindre engelska standardkonstruktioner. Tyvärr har inget av dem bevarats. Ett

komplett underrede, med hjul, upptäcktes i mitten av 1980-talet i Narvik där det hade använts
för att kalibrera vagn vågar. Det erbjöds Sveriges
Järnvägsmuseum, men hann tyvärr skrotas av
misstag innan museet hunnit tacka ja.

Slutet på en era
Slutet på de goda relationerna mellan Statens
järnvägar och Beyer Peacock kom mycket hastigt. Den sista leveransen 1872 omfattade sex
0C0-lok av så kallad long-boiler-typ. De var inte
några standardlok utan konstruerade för den tyska
Köln-Minden-banan, men blev av någon anledning aldrig levererade. Long-boiler-typen, med
sitt stora överhäng både framför och bakom
drivhjulen, gjorde att de relativt kraftiga loken
kom att slingra även i måttlig fart. Det gick illa åt
spåret och loken blev snabbt satta i växlingstjänst.
Dessa loks uppförande i spåret sägs ibland vara
anledningen till att lok i fortsättningen inte köptes från Beyer Peacock. Men det är antagligen en
för enkel förklaring. De brittiskbyggda loken
hade i stort sett fungerat helt tillfredsställande,
och de kom att under många år utgöra kärnan i
Statens järnvägars lokpark.
Det fanns andra anledningar till att man bytte
lokleverantör. 1872 hade de flesta viktiga stam-

Snälltågs loket nummer 40 Heimdall var tillverkat av Beyer Peacock 1863. Det ses här vid sekelskiftet
med en svensktillverkad panna och skorsten. De fyrkantiga nummerskyltarna sattes upp på en del SJlok på 1880-talet.

i
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Longboilerloket I nummer 113 i slutet av sin bana, 1908. Svenska tillägg torde vara turbingnistsläckaren och hytten med oval nummerskylt. Det kraftiga överhänget, speciellt bak, syns tydligt.

banelinjer byggts i landets södra delar och järnvägens organisation anpassades från att ha varit
ett byggnadsföretag till att bli ett trafikföretag.
Av detta följde att man skapade en särskild
maskinavdelning. Till dess chef utnämndes 1873
en ung ingenjör, Fredrik Almgren. Han hade fått
sin utbildning hos Borsig i Berlin, så han såg med
andra ögon på den svenska lokanskaffningen.
Han började utveckla sina egna lokkonstruktioner
och de första loken beställdes från, ni kan gissa
det, Borsig i Berlin. Borsig levererade nu lok till
Statens järnvägar i några år, men snart fann man
att tillförlitliga lok nu också kunde tillverkas
inom landet. Så med undantag för ett tjugotal lok
från USA kring sekelskiftet och lika många från
Tyskland efter första världskriget, kom praktiskt
taget alla senare lok för Statens järnvägar att
byggas i Sverige.

Pri vatbanelok
Tidigare nämndes att staten enbart skulle bygga
huvudlinjerna medan privata bolag skulle bygga
bibanor och banor av enskilt intresse. Av de runt
17 440 kilometer järnväg som byggts i Sverige är
69 procent eller 12 000 kilometer byggda av
sammanlagt mer än tvåhundra privata bolag. Det
fanns små bolag med bara några få kilometer
järnväg och ett par lok. De flesta av dessa privata
järnvägar togs under 1930- och 1940-talen över
av staten. De privata banorna byggdes med flera

olika spårvidder, men de viktigaste utfördes
normalspåriga. Många smalspåriga banor fanns
med spårvidden 891 mm (tre gamla svenska fot),
medan andra linjer byggdes med spårvidder som
1219, 1067, 802 och 600 mm.
De första privata bolagen vände sig också till
Beyer Peacock och andra engelska fabriker när
de beställde lok. Störst av de privata banorna var
Bergslagernas järnväg, BJ, vars huvudlinje gick
från Falun till Göteborg. BJ var en trogen kund
hos Beyer Peacock där banans alla lok till en
början köptes. Det var 0Bl-lok för persontågen,
0C0-lok för godstågen och 0C0-sadeltanklok för
växlingen. Alla dessa lok var av brittiska standardtyper. Senare byggdes flera av dessa loktyper
också av svenska verkstäder, och några av loken
blev mycket långlivade. Det sista 0C0-loket kom
att användas in på 1970-talet innan det inköptes
för bevarande. 0C0-lok nummer 27, byggt i Manchester 1880, kom till Järn vägsmuseum på 1950talet. BJ köpte sina sista lok, två 0C 1-sadeltanklok, från Beyer Peacock 1908. De var byggda för
tung växling och var i tjänst till 1940-talet. De
kom att bli de sista konventionella ångloken
byggda för en svensk järnväg i Storbritannien,
och även de sista köpta från Beyer Peacock. På
1920-talet köptes två ångmotorvagnar och ett
smalspårigt ångmotorlok från brittiska Sentinel.
Loket användes under många år i Strömsnäsbruk, men ångmotorvagnarna blev ingen större
framgång.
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Bergslagsbanans B-lok nummer 30 är tillverkat av Beyer Peacock 1880. Systerloket nr 29 hade vid
förstatligandet en relativt modern panna, tillverkad 1924 i Åmål. Den togs 1956 till Prins August, och
resten av Bl-loket skrotades.
En annan stor privat järnväg som köpte brittiska lok under många år var Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg, SWB, med huvudlinjer från Stockholm till Västerås och Ludvika.
SWB köpte sina lok från olika engelska fabriker.
De första var lB0-tenderlok och 0B 1-sadeltanklok, följda av 0C0-sidotanklok och lC0-lok, alla
från Sharp Stewart. Senare köpte man 2B0-lok
från Neilson, Reid and Company och lD0-lok
från Nasmyth Wilson. De senare var egentligen
byggda för en mexikansk järnväg men aldrig
levererade. Samma loktyp levererades också till
Australien.
Gefle-Dala järnväg, GDJ, med huvudlinje från
Gävle till Falun, köpte också alla sina första lok
från Storbritannien. De flesta var 0C0-lok från
Beyer Peacock. Denna bana hade också ett begagnat engelskt lok, som troligen är det äldsta lok
som gjort tjänst i Sverige. Norden, som loket
hette på GDJ, var ett 0B 1-lok köpt via Sharp
Stewart 1856. Det var tillverkat av Kirtley 1841
för Manchester, Sheffield & Lincolnshire Railway, och det skrotades på GDJ 1874.
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Mindre svenska privata bolag köpte också lok
från många tillverkare i Storbritannien. Ett exempel är det mycket lilla loket Eljkarleö som
byggdes 1873 av Henry Hughes i Loughborough
och som kom till Sverige 1876. Hur detta lilla lok
såg ut från början är okänt. Kanske fick det ett
helt annat utseende när det försågs med en ny
svensk panna 1900. Möjligen kan de små dimensionerna tyda på att det är byggt som ett spårvägslok. 1945 överlämnades dettill Sveriges Järn vägsmuseum, och det är nu fullt körbart och används
ibland på museiområdet. När det växlar moderna
vagnar är det så litet att man nästan tror att det är
byggt i en annan skala.
Oxelösund-Flen-Västmanlands järnväg,
OFWJ, blev senare en del i TGOJ, som nu är en
av de få kvarvarande privata järnvägarna i Sverige
(även om TGOJ är ett helägt dotterbolag till SJ).
De järnvägar som idag ingår i TGOJ byggdes alla
med engelskt kapital, och de var alla mycket
brittiska. OFWJ köpte sina första lok från Sharp
Stewart. Från banans första uppsättning lok, tillverkade 187 6, har två bevarats. Det är 0B 1-loket

nummer 8, som är bevarat i körbart skick på
Sveriges Järnvägsmuseum, och 0C0-sadeltankloket nummer 1 som står, ej fungerande, på ett
lokalt tekniskt museum i Eskilstuna.

Smalspårslok
På de smalspåriga järnvägarna var också många
av de första loken från Storbritannien. Få av dem
har blivit bevarade åt eftervärlden. Ett av dem är
det lilla Helgenäs, en 0B 1-sadeltank från en 600
mm industribana. Det är byggt av Hudswell
Clarke 1889 och har fortfarande sin originalpanna. Det används ibland på museijärnvägen i
Mariefred, men är så litet att det inte kan delta i
trafiken.
Ett av de tidiga brittiskbyggda loken på smalspår är Lovisa Tranaea, ett 0Cl-tanklok för 891
mm-banan Nordmark-Klarälven. Det är byggt
1875 av Avonside och visas på det lokala järnvägsmuseet i Hagfors. Här finns också det lilla 0B 1sadeltankloket Ua från samma järnväg, byggt
1874 av Henry Hughes. En 0C0-tankmaskin
byggd av Fletcher Jennings 1873 för Ulricehamns järnväg finns på museet i Skara. Loket har
dock under åren blivit ombyggt från sadel- till
sidotanklok.

Fler ovanliga normalspårslok
Några udda brittiskbyggda lok kom också till
svenska banor. Ett av dem som blivit bevarade är
en 0C0-sadeltankmaskin, Karlskoga, byggt av
Fox Walker 1873 för Nora-Karlskoga järnväg.
Det är nu hos Nora Bergslags Veteranjärnväg.
Det lämnade sin hemmabana vid sekelskiftet för
att bli industrilok, men 1956 köptes det tillbaka
som museilok och stod sedan i många år utomhus
i Karlskoga.
Några svenska privatbanor hade också normalspåriga dubbellok av Fairlietypen, men inget
av dem har blivit bevarat. Unik är säkert den
ombyggnad som gjordes när två av dessa lok
kommit till SJ vid ett av de första förstatligandena 1879. År 1887 byggdes de två dubbelloken
om till fyra enkellok vid Nydqvist & Holm i
Trollhättan.
En bana i Sverige som byggdes med nästan
enbart brittiskt kapital var malmbanan mellan
Luleå och Gällivare (senare Narvik) i landets
nordligaste del. För trafiken på banan köpte
Swedish & Norwegian Railway, som bolaget
hette, fem 0B0-sadeltanklokfrån BlackHawthorn
och arton stora 0D0-sadeltanklok från Sharp
Stewart. Järnvägsbolaget fick snart ekonomiska

Loket nummer 5 Lovisa Tranaea, tillverkat 1875 av Avonside och levererat med namnet Klaran. Här
ses loket efter NKll:s elektrifi,ering på 1920-talet. Lovisa står nu ijärnvägsmuseet i Hagfors.
-T·
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problem och 0D0-loken betalades aldrig. Alla
loken hade inte kommit till Sverige, men de som
fanns här skickades åter till tillverkaren. De såldes sedan vidare till olika järnvägar i Wales och
Tyskland. Tankloken togs över av SJ som köpte
dem billigt och avslutade bygget. Istället för de
stora Sharp Stewart-loken satte SJ in gamla Beyer
Peacock-lok i malmtågen. Ibland kunde upp till
tre lok av littera G användas i samma tåg.
Mycket obrittiskt var att det privata bolaget
införde trycklufts bromsen till Sverige. I England
kom den långt senare. Längre fram utrustades
alla malmtågslok vid SJ med trycklufts bromsning
från New York Air Brake Co. Men luftpumparna
var inte tillverkade i USA. På pumpen till Sveriges Järn vägsmuseums lD0-lok av littera Ma från
1902 lyder texten på tillverkarskylten: New York
Air Brake Company, Moscow Factory, Russia!

Brittisk påverkan
Ungefär 465 lok levererades till Sverige från
brittiska fabriker. Det är inte så många av de totalt
3 450 ånglok som använts i Sverige. Men de
brittiskbygda loken arbetade hårt och tillförlitligt
i många år. De har dock avsatt förvånansvärt få
spår i senare svensk loktillverkning.
Flera svenska loktillverkare inledde sin tillverkning med att kopiera brittiska konstruktioner. Nydqvist & Holm (senare Nohab) började
med att bygga loket Trollhättan för UddevallaVänersborg-Herrljunga järnväg. Det är en mycket
trogen kopia av lok byggda av Slaughter, Grunnig
and Company för 1219 mm-banan Borås-Herrljunga. När UWHJ breddades från 1219 mm till
1435 mm normalspår 1899 köpte Nohab tillbaka
sitt första lok och gav det senare till Sveriges
Järnvägsmuseum. Nohab byggde senare lok av
egen konstruktion, men de första för Statens
järnvägar var alla av Beyer Peacocks konstruktioner.
Den andra stora lokbyggaren i Sverige, Motala
verkstad, började med att bygga en udda maskin.
Det var Carlsund, en normalspårig 0C0-sidotank
levererad till det belgiskägda bolaget Vieille
Montagnes järnväg i Åmmeberg. Loket är byggt
efter belgiska ritningar, eller i alla fall motsvarande belgisk standard. Motala kunde knappast
själva ha konstruerat ett så udda lok. När Motala
sedan byggde fler lok, kom de första att bli av
Beyer Peacocks konstruktion till SJ.
Det verkar som om de brittiska tillverkarna på
1870-talet tappat intresset för att leverera lok till
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Sverige. Detta trots att loken i allmänhet var
såväl omtyckta som pålitliga. Prismässigt borde
de stora brittiska fabrikerna också ha kunnat
konkurerra. Möjligen var den svenska marknaden för liten för britterna. Det var kanske mer
lönande att bygga lok till de många brittiska
kolonierna. Här finns anledning att forska vidare.

El och diesel
Det är intressant att notera att historien i viss mån
upprepar sig när vi kommer till el- och dieselfordon. Sveriges första elektriska järnväg för allmän trafik, Djursholmsbanan, öppnade för trafik
1895. Fyra motorvagnar ingick i den första uppsättningen elfordon. De var byggda i Sverige
men hade elektrisk utrustning från engelska Mather & Platt. Denna utrustning blev emellertid
inte så uppskattad utan den byttes snart mot
svensktillverkad, delvis konstruerad i Tyskland.
När de första större dieselloken skulle anskaffas av Statens järnvägar efter andra världskriget
vände man sig till en brittisk tillverkare. Två brittiska standarddieslar (lika British Rails lok av
nuvarande typ 08) köptes från English Electric
1949. De användes i växling, först i Göteborg
och sedan i Luleå. De var driftsäkra och bara gick
och gick. På 1970-talet såldes de till industrier
och de fortsatte i många år att bara gå och gå.
Båda togs ur drift först 1992. På senare tid hade
ett av dem till och med varit radiostyrt. När de
slopades överlämnades de till Sveriges Järnvägsmuseum. Trots de engelska lokens lyckade konstruktion kom senare diesellok att köpas från
Tyskland. Senare producerades diesellok i Sverige
med tysk och amerikansk licens. Än en gång
tycks britterna ha haft en bra produkt men inte
kunnat sälja den.

Krigslok
Ett tillägg till historien om de brittiska loken i
Sverige måste dock göras. Under 1950-talet kom
ytterligare två brittiskbyggda ånglok till Sverige.
Det var två lD0-lok av War Departments (det
engelska försvarsministeriets) standardlok som
köptes från Holland.
Vid denna tid ersatte el- och diesellok de kvarvarande ångloken vid SJ. Men militären krävde
att ett antal ånglok skulle hållas i beredskap inför
ett eventuellt krisläge. Man insåg dock att de
flesta beredskapsloken var av äldre typer och
ville se om man kunde ersätta dem med modernare konstruktioner. I Europa fanns nu åtskilliga

moderna lok till salu mycket billigt. Två före
detta engelska krigslok köptes från de holländska
järnvägarna och ombyggdes till svensk standard.
De fick nya hytter, tendern kapades från fyra till
tre axlar (för att rymmas på svenska vändskivor)
och en del utrustning byttes mot svenska standarddelar. Naturligtvis blev en sådan ombyggnad
kostsam och fler lok köptes inte. Loken, som på
SJ fick littera G 11, testades och sattes sedan i
beredskapsförråd. Ett av loken såldes senare till
en engelsk museibana och det andra skrotades.

N ovelty, igen
Med de två krigsloken kunde mycket väl historien om brittiska lok i Sverige vara avslutad, om
det inte varit för Sveriges Järnvägsmuseum och
järnvägsentusiasterna. 1981 firade SJ 125-årsjubileum, och i samband med detta lånades en
Novelty från England. Det var en replika byggd
1980 av Locomotion Enterprises till Rainhilljubileet samma år. Det var intressant att i Sverige

få visa det första loket byggt av en svensk.
Novelty hade fungerat dåligt under Rainhillfirandet (det hade visats upp lastat på en
godsvagn ... ), men när det kom till Sverige hade
några brittiska entusiaster fått ordning på det, och
det gick sina första metrar för egen maskin på
Sveriges Järnvägsmuseums område i Gävle. Sen
gick det med framgång under en vecka i Gävle
och i Stockholm. I Gävle fattade man tycke för
loket och startade en insamling för att köpa det.
Med hjälp av en lokal stiftelse lyckades det, och
Novelty blev kvar på Sveriges Järn vägsmuseum.
Än står hon dock stilla, för Statens Anläggningsprovning och John Ericsson har olika uppfattning om hur en ångpanna ska konstrueras ...
Vi började medNovelty, och då kan det väl vara
passande att sluta med samma lok.
Detta var en kort överblick av sambandet mellan de svenska järnvägarna och tillverkarna i
Storbritannien. Många frågor är ännu olösta.
Förhoppningsvis kan framtida forskning, i England och Sverige, fylla luckorna.

En av Djursholmsbanans första motorvagnar på Engelbrektsgatan några år sedan banan öppnats
1895. Texten på framplåten är "Engelbrektsgatan-Karlavägen-Östermalmsgatan(? )-Lill Jans PlanStockholm Östra-Dj ursholm". En ganska detaljerad beskriving av banans första kilometer, möjligen
motiverad av att banan här räknades som spårväg.

Va!n å Elektriska jerr,väten
------1~•

Stoc.k/Jolm- Djursl')oJm.
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Lars Magnusson

Stockbanan
En historik över trästockbanan mellan Hyn och Spaksjön

Lars Magnusson har i olika uppsatser redogjort för
bäckflottning i Svärdsjö-Envikens bivattendrag. Han
har också skrivit om kyrkvägar och kyrkbåtsleder,
skogsbilvägar samt underhåll av sockenvägar, allt i
Svärdsjö och Enviken. Detta är sammanhanget för
hans beskrivning av en projekterad järnväg genom
Svartnässkogarna till Vintjärns station på DONJ och
det som kom i stället, en stockbana system Widegren
på en del av sträckan. Artikeln nedan är ett sammandrag av en uppsats som han författade 1990. Det som
tagits bort är framför allt en rad utförliga tabeller och
bilagor.
Det kan tilläggas att planer finns, att som ett Aluprojekt rekonstruera ett stycke stockbana vid Nilslarsbergs by.

Bruksepoken i Svartnäs varade från år 1735 till
1879, då det sista utslaget i hyttan skedde. Falu
Bergslagsintressenter, ägare av Svartnäs bruk,
Ågs masugn och Korså smedja och såg hade
genom den så kallade Svartnäskommitten under
1870-talet gjort flera utredningar om på vad sätt
man skulle lösa de olika verkens transportfrågor.
Bland annat hade man tänkt sig en järnvägsförbindelse mellan de olika bruken och Boms station på Gävle-Dala järnväg.
Under Svartnäskommittens arbete började
mörka skuggor hopa sig över Svartnäs bruk. Det
var bruksägarnas inköp av forsarna i Stora Tuna
socken och tillblivelsen av Domnarvets järnverk,
samt inte minst utbyggnaden av Gävle-Dala järnväg till Göteborg genom Bergslagsbanan. När
bruksägarna i Falun hade bestämt sig kom besluten slag i slag. Järnbruksdriften skulle förläggas
till Domnarvet i Stora Tuna. Det var inte bara
hyttan i Svartnäs som drabbades av nedläggning.
Fler och fler av de små bruken lades ner. Däremot
fick Ågs masugn och smedjan i Korså leva vidare
till i slutet av 1920-talet.
På grund av beslutet att lägga ner verksamhe20

ten i Svartnäs och då verksamheten vid Ågs
masugn och Korså smedja skulle fortsätta, skrinlades planerna på en järnväg från Vintjärn till
Svartnäs och Kölsjön. För transportsträckan från
Vintjärn till Gävle-Dala järnväg blev det en kombination av järnväg och båt.
När hyttan i Svartnäs var nedlagd fick träkolet
från Svartnäs bruksskogar finna nya vägar. Någon annan avnämare än Ågs masugn fanns inte.
Visserligen låg Jädraås träkolshytta inom räckhåll, men den hyttan tillhörde ett annat företag.
Sågtimmer var förutom träkol de enda sortiment
man kunde utvinna ur skogen på den tiden. Ett
nytt virkessortiment började dock alltmer vinna
terräng, nämligen massaved av tall och gran.
Det var inte bara de små bruken inom Falu
Bergslags intressesfär som lades ner under 1870och 1880-talen. Det var en vanlig företeelse i
landet efter tysk-franska kriget att bruk fick läggas ner. Det uppsving som kriget skapade följdes
av en mycket djup jämbrukskris i landet.
I spåren av jämbrukskrisen föddes nya industrier som träsliperier, massafabriker och pappersbruk. På de gamla järnbruken byttes malmen
ut mot massaved av gran och tall. Smeder och
hyttarbetare blev omskolade till massa- och
pappersbruksarbetare. Någon massafabrik eller
något pappersbruk uppfördes visserligen inte i
Svartnäs men likväl kom den nya industrin att
betyda alltmer eftersom tiden led.
Falu Bergslag eller, som man alltmer började
skriva, konsortiet för Stora Kopparbergs Bergslag (ombildat till bolag år 1888) gjorde i mitten
av 1870-talet en utredning om på vad sätt man
skulle lösa försågningen av de stora timmerfångster som stod på rot i Svartnässkogama. Det
fanns två vattendrag som kunde tänkas komma
till användning som flottleder: vattendraget från
sjön Hyn och Jädraån samt vattendraget

Kölsjön-Spaksjön-Testeboån. Båda mynnar ut i
Gävle och Bottenhavet. Man valde Testeboån
och Åbacka i Ockelbo socken. Det fanns ett
alternativ till, nämligen transport till Bomhusudden i Gävlebukten, men Åbackaalternativet
ansågs fördelaktigare och framför allt billigare.
Korsnäs Sågverksaktiebolag tog Bomhusudden i
besittning när sågverket flyttade från Kors näs till
Gävle på 1890-talet.
Åbackasågverket uppfördes under åren 1877
till 1880, och sågningen pågick i egen regi under
åren 1881 till 1894 då verksamheten överfördes
till Skutskärs sågverk som inköptes 1894. Orsaken till att man flyttade verksamheten från Åbacka
till Skutskär var höga fraktkostnader på järnvägen och de stordriftsfördelar som en koncentration skulle ge. Det var billigare att flotta sågtimret förbi Åbacka sågverk till den nya sågen i
Skutskär och där försåga det. Man fick då också
tillgång till det sågtimmer som nedflottades i
Daläl ven. Under de 14 år som bolaget verkade i
Åbacka sågades 772 502 timmerstockar.
Åbackasågen utarrenderades under olika perioder, dels till Kopparberg och Hofors Sågverksaktiebolag (Kopparfors AB), dels till firman
F. Jonsson & Co. i Ockelbo (Franssonssågen).
Slutligen såldes hela sågverksanläggningen till
den senare firman år 1915.
Historiken över Åbackasågen och Skutskärssågen ligger utom ramen för behandlingen av
stockbanan och utelämnas därför. Men sågverket
har omnämnts på grund av att en del av att en del
av timmerfångsten kom från Svartnässkogarna.

Utredning
Det fanns två vattendrag genom Svartnässkogarna
som var inrättade till flottled, men det var endast
ett som kunde begagnas för virkesflottning till
kusten och Skutskärs sågverk, nämligen Spaksjön-Testeboån. Flottleden Hyn-Jädraån var vid
denna tid endast flottningsbar till Tallås station,
på grund av att det där fanns kraftverk och
industriella byggnader. Därför tog man upp flottnings godset vid Tallås och lastade det på järnvägsvagn för transport till Norrsundets massafabrik och sågverk. Bergslaget var därför tvingat
till virkesbyte med Kopparfors AB, som ägde
industrierna i N orrsundet. Virkes bytet pågick till
mitten av 1950-talet då flottleden nedlades. Lastbilen hade tagit över flottledens betydelse som
virkes transportör.
Problemet var hur man skulle få ner virket till
kusten och Skutskärsverken, när man inte kunde

flotta det längre än till Tallås. Man kom istället att
flotta i Testeboån. Timmerfångsten efter vattendraget Spaksjön och vidare till Testeboån var
liten och med tiden allt mindre, medan den rotstående timmerskogen efter Hyn-Jädraåns vattendrag ökade på grund av små avverkningsvol ymer.
Att köra virket med häst från Hynvattendraget
till Spaksjön och Testeboån var nära nog omöjligt eftersom man var tvungen att passera vattendelaren. Det långa transportavståndet var också
en viktig orsak.
Återstod då möjligheten att bygga en transportbana av något slag för rullande transporter eller
att invänta utvecklingen av den nya tidens uppfinning - lastbilen. Man valde att anlägga en
transportbana som helt var byggd av trä.
Intendenten 0. Eneroth hade fått i uppdrag av
Bergslagets bolagsstyrelse att framlägga förslag
på lösning av Svartnässkogarnas transportfrågor.
Av hans PM av den 15 april 1918 framgår att
under de senaste fyrtio åren endast avverkning av
torrskog och gallringshuggning för kolningsändamål ägt rum i de skogar som normalt utdrevs till
Hyn-Jädraåns vattendrag. Orsaken var de bristande flottningsmöjligheterna. Träkolet levererades till Vintjärns, Rysjö och Lilla Bjömmossens
stationer på Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg
(DONJ) för vidaretransport till Ågs masugn.
Dessa koltransporter var mycket besvärliga och
kostsamma. De längsta kolvägarna var två till tre
mil och man fick passera vattendelaren tre-fyra
gånger. Någon nettobehållning av kolningen blev
det inte enligt Eneroth. Svartnässkogen var "synnerligen glest" befolkad och arbetskraften räckte
inte till för att utföra skogsavverkning och kolning.
Vidare omnämner Eneroth möjligheten att
frakta virket på DONJ. Avståndet från Vintjärn
till Linghed, där allmän flottled fanns med förbindelse till Dalälven, var cirka nio km, medan
det mellan Vintjärn och Brattberget, efter flottleden Svensjön-Lillselnan-Svärdsjön, var cirka
femton km. Järnvägsförbindelsen Vintjärn-ÅgBrattberget-Svartbäcken var helägd av bolaget.
En järnväg från Spaksjön till Vintjärn enligt ett
förslag från 1913 skulle bli 26 km lång.
En taxering av Svartnässkogarna gjordes år
1917 och arealen indelades i fyra drivningsområden med hänsyn taget till den föreslagna
järnvägslinjen. Den visade på en genomsnittlig
körväg av 3 km till de fyra lastningsplatserna,
som i sin tur låg 8, 14, 18 respektive 21 km från
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Flera utredningar gjordes om en järnväg från
Svartnässkogarna till Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg. En från 1913 är signerad av J.A.
Westerlund, trafikchef på DONJ. Stockbanan
fick samma sträckning som den tänkta järnvägen, men bara sträckan mellan Spaksjön och
Hyn blev byggd.
Vintjärn. Av kubikmassan var 56 % gran, 35 %
tall och 9 % löv. Skogskubikmassan över 10 cm
på bark uppgick till 179 kubikmeter per hektar
produktiv skogsmark. Om denna kubikmassa
skriver Eneroth
... hvilken höga siffra näppeligen torde förekomma på
så stora areal i någon annan del af riket, af den
anledningen, att väl ingenstädes en så stor areal goda
marker så lång tid varit föremål för så liten afverkning.
Området är alltså att anse som synnerligen virkesrikt.

Det var alltså mycket virkesrika bestånd som
väntade på att avverkas. Men det fanns ett men hur skulle man få tag i all den arbetskraft som
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behövdes, skogshuggare och hästkörare liksom
kolare och kolkörare, när den bofasta befolkningen inom området "ej ens räcker för det nuvarande behofvet och att endast litande till lösa
arbetare, hvilka visserligen torde kunna anskaffas efter järnvägens tillkomst, lätt drifver upp
arbetspriser till en höjd, som i hög grad beskär
vinstmöjligheterna af afverkningen (oafsedt att
dessa lösa arbetare vanligen tryta då de bäst
behöfvas)". Därför "torde de möjligheter som
finnes att skaffa större och bofast arbetarstam
böra utnyttjas".
Efter en järnvägs öppnande borde under en
tioårsperiod årligen kunna avverkas och framställas 600 000 kubikfot timmer, 16 000 kubikmeter massaved (det mesta sulfitved) och 17 000
kubikmeter (8 550 läster) träkol. Grantimret skulle
tas ut till 7 tum i topp inom bark vilket ökade
sulfitveden i motsvarande grad. Man ansåg det
ekonomiskt för sulfitveden att fraktas på järnvägen efter torkning medan sågtimret skulle fraktas i vått tillstånd.
Från bolagets skogar norr om de fyra taxerade
områdena beräknades under samma period årligen tillföras cirka 7 000 läster träkol till järnvägens ändstation i Spaksjön. Även Kopparberg
& Hofors Sågverks AB skulle årligen, dels vid
Spaksjönochdels vidHynsdammen (8,7 km från
Vintjärn), leverera cirka 1 000 läster träkol och
10 000 sågtimmer.
Timret skulle framköras vintertid och uppläggas vid station eller lastplats efter järnvägslinjen,
och före islossningen fraktas till Spaksjön. Eneroth påpekar attjärnvägsbanken skulle byggas så
hög att timret av egen tyngd kunde rulla fram till
strandlinjen där. Sulfat- och sulfitveden skulle
också vintertid köras fram till järnvägen och där
ströläggas i vältor för torkning under sommaren.
Under eftersommaren och hösten samma år skulle
virket fraktas till Spaksjön och uppläggas på land
"på så sätt, att det hastigt kan vältas i vattnet vid
flottningens börjande".
Träkolet skulle vintertid levereras till stationer
eller kolbryggor. Vid Spaksjön borde ett kolhus
uppföras för de kol som inte kunde medföras i
returfrakt av timmertågen. Om möjligt skulle
träkolen stjälpas direkt i kolvagnarna. Alla kol
skulle levereras till Vintjärn för vidare transport
till Ågs masugn. Grundtanken var att virkestågen
till Spaksjön skulle som returfrakt transportera
träkolen till Vintjärn.
Med ett beräknat vinterföre för hästkörning av
7 5 hästkördagar per vinter skulle per dag fraktas

cirka 224 ton timmer på den mest belastade
järn vägssträckan. Om timmervagnarna till Spaksjön kunde frakta kolskroven dit, skulle all kol
som under vintern framkörts till järnvägslinjen
kunna fraktas till Vintjärn samma vinter. Kolhuset i Spaksjön skulle då inte behöva byggas
större än för att vara ett buffertlager mellan den
dagliga tillförseln och den dagliga tillgången av
kolvagnar.
Under den mest trafikintensiva perioden av
året, månaderna januari-april, skulle de dagliga
frakterna på järnvägen uppgå till 3 200 tonkilometer. Övrig tid av året skulle trafiken vara
relativt blygsam med 450 tonkilometer om dagen. Belastningen är som synes synnerligen
ojämn. Om man i Spaksjön byggde ett så stort
kolhus att det rymde hela vintertillförseln och
fraktade kol om sommaren, skulle däremot proportionerna mellan sommarens och vinterns dagtrafik nästan halveras från 7,2:1 till 3,75:1.

Vidare utredningar
Den av Eneroth gjorda utredningen om förutsättningarna för byggande av en järnväg från Vintjärn till Spaksjön låg som underlag för fortsatt
utredningsarbete.
En av utredarna var ingenjörsfirman Bergman
& Co i Stockholm, som den 22 maj 1919 var klar
med sin utredning över järnvägsdrift VintjärnSpaksjön och Vintjärn-Åg-Svartbäcken. Utredningarna gällde den rullande materielen och då
framför allt drivkraften.
Man föreslog fyra systemalternativ:
1. Ångdrift.
2. Spritelektrisk drift.
3. Dieselektrisk drift.
4. Elektrisk drift med kontaktledning.
Valde man ångdrift behövdes sex lok a 115 000
kr. Spritelektrisk, dieselektrisk och kontaktledningsdrift krävde alla sju lok a respektive
120 000, 175 000 och 250 000 kr.
En annan utredning, som var klar den 14 april
1920, också den mycket omfattande och ingående, utgår från fyra alternativ:
1. Järnväg
2. Två traktorer
3. En traktor
4. Linbana
Järnvägsalternativet omfattade 26 km bana och

skulle med broar, stängsel, vattentorn, slipers
och rälsläggning kosta 1 040 000 kr. Därtill kom
900 ton räls för 450 000 kr. För rullande materiel
beräknades tre 32-tons lok a 110 000 kr, 25
godsvagnar med lösa kolskrov a 6 000 kr, vändskivor och lokstallar för 75 000 samt kolbryggor
och lastkajer för 30 000, totalt 2 075 000 kronor.
Genom alla utredningar genom åren går som
en röd tråd transporten av de stora kubikmassorna
sågtimmer av god kvalitet. Varje gång man skulle
lösa transportfrågan och sätta såg och yxa i
timmerträden bordlades dock ärendet, och kom
sedan efter några år åter upp till behandling. Man
kan läsa mellan raderna att transporten av sågtimmer och massaved till Spaksjövattendraget
måste lösas. Orsaken var de stora kapital- och
ränteförlusterna. Det var inte i längden försvarbart att låta skogen stå orörd år efter år.
Lösningen blev att man byggde en transportbana som var helt av trä, då man av den varan
hade mycket.

Stockbanan - träjärnvägen
Bröderna K.A och E.H. Widegren hade tillsammans konstruerat en så kallad stockbana. Den
beskrives på följande sätt: "Den utgöres av en
rälsbana, där rälsen är tillredd av på platsen
avverkade timmerstockar, vilka med lämplig
underpallning upplägges direkt på marken eller
på, där terrängen så fordrar, på platsen tillverkade träbockar."
Någon nämnvärd terrassering behövde inte
utföras. Den rullande materielen utgjordes av
motorlokomotiv och vagnar, med underrede av
järn och överbyggnad av trä. Hjulen var av järn,
breda och plana, klädda med massivgummi. De
kvarhölls på "stocksträngen" av styrrullar. Stocksträngarna var därför planhyvlade på ovansidan
och den ena av dem även på sidorna. Anordningarna för vagnarnas styrning var patenterade.
Vid studiebesök den 7 juni 1920 på två stockbanor i Jämtland blev Eneroth och direktör Magnus Serrander mycket imponerade av de låga
anläggnings- och driftskostnaderna samt av lokomotivets dragkraft.
Vid jämförelse mellan Eneroths järnvägsutredning från 1919 och de upplysningar som
han och Serrander erhöll under studiebesöket vid
Gastsjöbanan, skulle vid en försiktig beräkning
stockbanans transportkostnad bli 40 procent lägre
och kapitalkostnaden endast en sjättedel. Med
dessa siffror skulle banan amorteras på ett eller
två år. Byggnadstiden var kort, och med stock23

Transporthane-system Widegren

Ett tecken på det intresse som stockbanorna
väckte är att K.A. Widegren i mars 1921 inbjöds
att hålla ett föredrag om det system som han och
brodern konstruerat på Svenska Teknologföreningens årsstämma. Föredraget återgavs i
Teknisk tidskrift nr 14.
I anslutning till en illustration beskriver Widegren hjul och styranordning enligt följande:
Rullande materielen utgöres av vagnar dragna av
lokomotiv. Det mest utmärkande för rullande materielen är, att hjulen sakna fläns. De ärofullt cylindriska,
rätt breda och skodda med massivgumrni. För hjulens
fasthållande och styrande på rälsen har införts en
styranordning, som löper på ena rälssträngen. Dess
konstruktion och verknings sätt visas schematiskt i fig.
2. Fig. A (å fig. 2) visar ett hjul stående på en rälsstock.
Den styranordning, som visas, avser blott styrning i en
riktning. Hjulet (här nedan kallat "bärhjulet") är vridbart omkring en vertikal tapp. Förbundna med bärhjulets axel eller med den hjulet omfattande bygeln
sitta armar, som uppbära var sitt hjul, styrhjulen. Det
inses, att då bärhjulet vrides omkring den vertikala
tappen förflyttas styrhjulen i en cirkelbåge med tappen
som medelpunkt.
Anordningen i fråga fungerar på så sätt som framgår
av fig. B och C. Om bärhjulet av någon anledning
kommit att förskjutas i sidled, måste hjulet på grund av
styrhjulen komma att intaga den i förhållande till
rälsens mittlinje sneda ställning, som visas i fig. B. På
grund av denna sneda ställning måste bärhjulet vid sin
rörelse framåt komma att röra sig upp mot rälsens
midtlinje efter den linje, som å bilden angives. Hjulet
kommer alltid att ha tendens att inställa sig efter
rälsens midtlinje.
Å fig. C visas hur anordningen fungerar, om hjulet
skall passera en vinkel mellan ett par rälsstockar. När
styrhjulen komma fram till vinkeln och löpa in på nästa
stock, tvingas bärhjulen att avvika från sin rätlinjiga
bana, och kommer hjulet att passera vinkeln i en
kroklinjig bana, som å bilden angives.
Å fig. D visas hur styrningen av bärhjulen på den
andra rälssträngen är ordnad. Dessa bärhjul ha inga
särskilda styrhjul, utan äro de med bärhjulsaxeln förbundna armarna medelst en länkstång förenade med
styranordningen på bärhjulet på andra rälssträngen.
Bärhjulen styras sålunda parvis av en och samma
styranordning. Således behöver blott den ena rälssträngen vara avplanad på sidorna. Det må framhållas
att a vplaningarna, både den på sidorna och den ovanpå,
ej behöva ha någon given bredd, utan kunna få variera
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den förra från ingenting och den senare från ett par tum
upp till stockens hela bredd.
Som ovan påpekats avser den här beskrivna styranordningen styrning i blott en rörelseriktning. För
styrning i andra riktningen borde styrhjulen, teoretiskt
sett, flyttas över från den ena sidan om bärhjulet till
den andra, som antyds i fig. E. Att ha styrhjul på båda
sidor om bärhjulet ordnade på ovan angivna sätt är
olämpligt. En sådan anordning skulle medföra tendens
till fastlåsning i krökar, som i sin tur skulle förorsaka
svåra påkänningar i styranordningen och ökat rullmotstånd. Vi ha ordnat saken så, att vi visserligen ha
styrhjul på båda sidorom bärhjulet, men styrhjulen äro
ej fast förbundna med de dem uppbärande armarna
utan parvis förskjutna i sidled, och i kombination
härmed ha vi en automatiskt verkande anordning, som
omväxlande låser fast armarna vid det ena styrhjulsparet och löser det andra. Anordningen kommer således att fungera så som om det endast funnes ett
styrhjulspar, dvs. det i rörelseriktningen framför bärhjulet belägna. Det andra styrhjulsparet, som för tillfället ej tjänstgör för styrning, kan röra sig fritt i sidled.
Rörelsen i sidled är dock ej fullt obegränsad, utan är
inskränkt till några centimeter. Genom denna begränsning av rörelsen i sidled tjänstgör det för tillfället
rörliga styrhjulsparet tillsammans med det fastlåsta
styrhjulsparet såsom urspårningsskydd. Bärhjulet kan
förskjutas i sidled blott så mycket som styrhjulen
tillåta och kan således ej glida av rälsen.
Den här beskrivna anordningen med cylindriska
bärhjul i förening med styrhjul medför ett par konsekvenser av betydelse för utförande av spåret. För det
första behöver spårvidden ej vara så noga justerad,
utan den kan få variera högst betydligt. En variation på
några centimeter har ingen betydelse. Enda följden av
en variation i spårvidden är, att det bärhjul, som ej är
försett med styrhjul, ej kommer att alltid gå rnidt på
stocken.

Konstruktörerna försäkrade att anordningen gav
ett fullgott skydd mot urspårning och de tycks ha
haft rätt. Inga urspårningar är kända under
banornas drifttid. Däremot fanns det en rad andra
svårigheter som framgår av artikeln. Det gällde
också Skönviks AB:s 13 km långa stockbana i
Gastsjön som nedlades 1926 efter sju års drift.
Stockbanorna var visserligen delvis tänkta för
tillfälliga transportbehov men några andra banor,
vare sej tillfälliga eller permanenta, byggdes
inte. Ej heller den jordbruks bana som bröderna
Widegren projekterade i Floda.

Här framgår tydligt anordningen med horisontella styrhjul som höll lok och vagnar kvar på trärälsen.
Konstruktören E.H. Widegrenframför det Falubyggda loket. Två personer på loket är iförda de av
Widegren påtalade gummistövlarna med höga skaft. Lennart Sandgrens samling.

Illustrationen ur Teknisk Tidskrift 1921 ger en schematiskframställning av hjulens och styranordningens konstruktion, som närmare förklaras i texten på motstående sida.
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banan skulle i motsats till linbanan och traktoralternativet uppstå samma fördelar för koltransporten som förut framhållits vid järnvägsalternativet. Vidare påtalade Eneroth och Serrander att stockbanesystemet i tekniskt avseende
uppfyllde alla fordringar som man kunde ställa.
Och de båda föreslog den 7 juli 1920
att för exploatering av Svartnäsdomänen systemet
Widegren måtte komma till användning; att byggandet av en stockbana å sträckningen Vintjärn-Spaksjön
omedelbart påbörjas samt så bedrives, att åtminstone
den för timmertransport oundgängliga sträckningen
Norrmyran-Spaksjön blir färdig före instundande vinter, samtattför byggande av sträckan Vintjärn-Spaksjön
jämte anskaffande av t.v. ett tågsätt anvisas ett belopp
av kr 210 000:-

Före besöket i Gastsjö hadeEneroth och Serrander
varit i kontakt med ingenjörsfirman K & H Widegren och med de båda ingenjörerna diskuterat
deras patenterade stockbana. Man hade också
genom en tjänsteman från bolaget noggrant besiktigat de av firman byggda banorna.
Stockbanebygget började alltmer förankras i
bolagsledningen. Serrander meddelade i brev till

Eneroth att han föredragit projektet för disponenten. Han avslutar sitt brev med orden:
"Disponenten var i övrigt ytterst intresserad,
samt tycktes taga för givet att med den låga
anläggningskostnaden, varom här är fråga, företaget omedelbart kommer till stånd. Han reser
emellertid på en längre semesterresa om torsdag,
varför det definitiva beslutet torde anstå till efter
hans återkomst. Han gav oss emellertid fria händer att vidtaga alla förberedelser, renstakning,
uppgörelser om licens o.dyl."
Som stöd för förslaget hade det upprättats en
ekonorniskkalkylförstockbanan Vintjärn-Spaksjön-Svartnäs. Per skift skulle kostnaden med ett
tågsätt bli:
Bana och rullande materiel
Personal
Bränsle och olja
Diverse och oförutsett

142
112
37

Summa

320 kr
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Detta var beräknat på 26 km bana a 7 000 kr,
varav 1 000 kr i licensavgift. Ett 50 hkr bensinlok
och sex vagnar skulle kosta 80 000 kr. Personalen

Västra Svartnäs by i början av 1920-talet. Bakom ladorna och hässjan i förgrunden löper stockbanan
tvärs över bilden. Foto ur författarens samling.
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Det gick åt stora mängder virke till stockbanans underbyggnad, men utan stockbana hade det föga
värde, och förbrukat virke kunde användas till kolved. Foto K.H. Widegren, Stora Kopparbergs arkiv.
skulle uppgå till åtta man: en förare, fyra lastare
och tre banvakter. Underlaget till kalkylen var
hämtat från de byggda banorna samt från bröderna Widegren. Vid beräkning av transportkapaciteten utgick man från en medelhastighet
av en mil i timmen med eller utan last, trekvarts
timme per vända för lastning och lossning och
300 åttatimmarskift om året. Med hänsyn till att
träkol är lättare än virke kunde man inte räkna
med fulla tågsätt av kol. På ett år skulle 162 000
tonkilometer virke och 192 000 tonkilometer kol
kunna transporteras. Full återfrakt av kol skulle
inte kunna erhållas för mer än cirka hundra vändor.
Skogarna närmast Spaksjön skulle troligen avverkas först. Tågen skulle endast under en tredjedel av skiften gå Vintjärn-Spaksjön via Norrmyren. Övriga skift skulle de gå i riktning mot
Spaksjön. På tvåhundra av årets skift skulle man
därmed hinna med tre vändor, mot två vändor på
de övriga hundra skiften. Kostnaden per tonkilometer slutade enligt kalkylen på 35 öre
För sträckan Norrmyren-Spaksjön, med 4,5
km spår, som enligt förslaget skulle byggas i

första hand och där det skulle räcka med en
banvakt, skulle kostnaden per skift bli 300 kr.
Där skulle endast virkestransporter mot Spaksjön utföras och man skulle hinna med fem
vändor om dagen.
Något rotnetto på det virke som gick åt vid
byggandet av stockbanan hade Eneroth inte räknat med. Det var riktigt eftersom skogen inte
hade något rotnetto förrän stockbanan var byggd.
Detta hade man konstaterat i många utredningar.

Kontrakt och beslut
Eneroth och Serrander hade alltså fått fria händer, men något slutgiltigt beslut var ej fattat om
stockbanan. Under den tid som man väntade på
beslutet gjordes förberedande arbeten. Bland
annat skrev man kontrakt om banbyggnad med
entreprenörerna Endrid Lögdahl och Johan Sandström. Bolagets inköpsavdelning i Stockholm
skrev också kontrakt om inköp av ett transportabelt cirkelsågverk från Edefors mekaniska
verkstad i Stöde, samt med AB Arboga mekaniska verkstad om leverans av underrede till sex
vagnar.
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Vid styrelsesammanträde i Stora Kopparbergs
Bergslags AB den 2 september 1920 bekräftades
underhandsbeslutet att anslå 210 000 kr för en
stockbana Vintjärn-Spaksjön- Svartnäs.

beräkning gjordes på vad det skulle kosta vid
hästkörning och kom fram till ett kubikfotspris
av 18 öre. Och om, skriver Eneroth, "hästkörning
i större skala varit möjlig skulle ifrågavarande
skogar för länge sedan drifvits".

Verksamheten vid stockbanan 1920
Under sommaren och hösten 1920 byggdes den
första etappen av stockbanan, en sträcka av 4 525
m mellan Spaksjön och en punkt 700 m väster om
Sixån.
De båda entreprenörerna Lögdahl och Sandström hade gjort ett mycket gott arbete. Redan
den 3 november kunde bolagets förvaltare i Svärdsjö, V. Österberg, göra en sammanställning över
kostnaderna. Totalkostnaden var 30 480 kr eller
6.74 per meter. Det hade bland annat gått åt
70 000 spik. De 1 810 rälsstockarna och 3 061
bockvirkesstockarna betingade inget värde men
drog en frarnkörningskostnad av drygt 7 000 kr.
Man hade också inköpt en lastbil av märket
Nash för 19 500 kr för ombyggnad till lok samt
uppfört lokstall och bensinhus för 1 150 kr.
Cirkelsågverket från Edefors mekaniska verkstad hade kostat 6 755 kr och underredet till de
sex lastvagnarna från Arboga 30 000 kr.

Verksamheten vid stockbanan 1921
Under sommarhalvåret 1921 utbyggdes stockbananmed4 875 mochficksin slutstation Västra
Svartnäs/Hyn. Meterkostnaden för denna del var
4. 81 kr. Detta innebar att man båda åren låg under
kostnadsförslagets siffra om 7 kr. Ändå byggdes
banan stabilare än planerat. Eneroth hade räknat
med 6 tums träräls, men banan blev byggd med 7
tums räls samt med en extra sågning av båda
rälsstockarna för att minska slitage och underhåll. Man hade även byggt två mellanbockar
mellan räls skarvarna i motsats till förslagets enda.
Det framgår av brev och rapporter att verksamheten i stort sett gick bra. Det var första året som
banan trafikerades, och för personal och arbetsledning var banan något nytt. Under 1922 anställdes två personer som hade arbetat vid stockbanan i Gastsjö. Man hade dock problem med
gummit på lastvagnshjulen samt med den anordning som skulle hindra vagnarna från att spåra ur.
Den inköpta lastbilen som ombyggts till lok
visade sig ha för svag motor och ett nytt motorlok
måste inköpas under 1922.
Under detta första driftår fraktades 38 747
timmerstockar och den totala fraktkostnaden per
stock blev 66 öre eller 9 öre per kubikfot. En
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Verksamheten vid stockbanan 1922
1922 fraktades 36 636 sågtimmer och 15 525
kubikmetermassaved, tillenkostnad(utanamortering) av 5,23 öre per fot mot kalkylerade 8 öre
vid hästtransport. Men driften stördes i hög grad
av fabrikationsfel på hjulens gummibeläggning,
som orsakade flera driftavbrott innan de kunde
konstateras och avhjälpas. Körtiderna var två
skift från 24 april till den 17 oktober och ett skift
under övrig tid
Ett nytt lok skulle alltså inköpas. Det levererades i april från AB Svenska Järn vägsverkstäderna
i Falun till ett pris av 21 505 kr. I kostnaderna
ingick lunch till ingenjören vid provning av motorn för 58.50, och beträffande den uppstod det
meningsskiljaktigheter. Vem skulle betala lunchen? Var det leverantören, beställaren eller ingenjörsfirman K & H Widegren? Historiken om
lunchkostnaden ligger utanför ramen för denna
uppsats, men man kan ju alltid undra vad det
kostade att utreda lunchkostnaden för de inblandade. Också utredningar kostar.
Även med det nya loket fick man bekymmer.
Bara efter några dagar i drift uppstod motorstörningar. I brev till Eneroth den 25 april 1922
omnämner K.H. Widegren att "till min stora
glädje kom ingeniören Lilliendahl i fredags på
det klara med felet med motorloket". Det visade
sig att "smörja, bl.a. granbarr, hade kommit in i
bensintanken och röret till förgasaren, troligen
vid monteringen av loket å banan". Vi får inte
glömma bort att händelsen inträffade i motorismens barndom.
Ett liknande fel men betydligt allvarligare var
när en liten träflisa fastnat i oljepumpens ventil,
så att pumpen ej kunde få upp oljetrycket. Motorrenovering blev följden. Det var även bekymmer
med att hålla tomgångsmunstycket rent, med
påföljd att motorns tomgångshastighet ibland
var för hög och ibland för låg.
Vid regn blev helt naturligt trästockarna hala
och slippriga, vilket medförde att loket slirade.
Man fick då sanda i banans motlut. Sandningen
var tidsödande och Widegren ansåg att kreosotolja skulle strykas på trärälsen. Vid experiment
visade kreosotbehandlad räls ge samma frik-

Virkes lastning. Med hjälp av masten lyftes/släpas virkesbunten uppför de lutande stockarna i vagnen.
Baktill syns den till lok ombyggda Nashlastbilen. Lennart Sandgrens samling.

tionskoefficient mot lokets gummihjul som torr
träräls. Den behandlade ytan blev heller inte
mottaglig för röta.
Vid uppföljning av de gjordakreosotoljeproven
med lokförare Sandgren, meddelade denne att
oljan visat sig utmärkt bra och att det vore bra att
få hela banan struken. Vidare menade Sandgren
att sanden slet av gummibeläggningen på hjulen
samt att sanden skulle harpas och torkas innan
den kunde användas. Det kostade också stora
pengar.
Widegren gjorde under högsommaren dragprov med motorloken i olika väderlek. Vid dessa
prov beströks trärälsen med kreosotolja tillverkad dels av stenkol, dels av trä från Domnarvet.
Enligt Widegren gav stenkolskreosotoljan det
bästa fästet. Träkolskreosotoljan kostade 22,5
öre per kilo vid Domnarvet medan stenkolsprodukten var något dyrare.
Vid dragproven med olika kreosotoljor gjordes även beräkningar av hur mycket olja det
skulle åtgå om hela träbanan beströks samt tidsåtgången. Enligt denna beräkning åtgick det cirka
100 kilo olja per kilometer rälsbana och en person borde "utan överansträngning kunna stryka

600 meter spår (2 räler) per dag om 8 timmar".
Det skulle därför på den tio kilometer långa
banan åtgå 1 000 kilo olja.
Under ett av sina besök vid träbanan föreslog
Widegren en konstruktionsändring av lastvagnarna för att undvika urspårning. När virket var
tyngre än normalt kunde det hända att styranordningen inte fungerade på rätt sätt. När bärbjälken blev för hårt belastad blev den som en
båge. Styranordningen stod då på lut och släpade
delvis på rälsen. Bärbjälken borde därför förstärkas med ett stag. En omkonstruktion av vagnarna
kunde också tänkas, men det billigaste alternativet var att förstärka bärbjälken.
I brev till Eneroth den 17 juli nämner Widegren
att lastning av fem vagnar nu gick på 30 minuter
men att det vanliga var 45 minuter. Så"den saken
är ej något att anmärka på". Men, skriver Widegren vidare, timret lägges alldeles för nära banan
och på så sätt hindras och fördyras lastningen.
Timret bör ej läggas närmare än fem asex meter.
1922 var det andra driftsåret på banan och
driften började alltmer att fungera enligt beräkningarna. Det fanns dock fortfarande barnsjukdomar. Banan trafikerades under torrt väder av
tågsätt om fem vagnar med den sjätte i reserv,
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Det kunde vara besvärligt attfåfram virket till stockbanan i den risiga terrängen. Foto K.H. Widegren,
Stora Kopparbergs arkiv.

men när rälsen var isig eller snöig framfördes
fyra vagnar i tågsättet (24 ton).
I brev till Eneroth den 23 december nämner
Widegren dragproven på banan och de slutsatser
han drog av proven. Vid dragdrift på lokets alla
fyra hjul samt kraftöverföring på den första lastvagnen, skulle ge en betydlig ökning i tågets lastförmåga. En ökning från 24 till 39 ton eller med
62 procent och med minskade personalkostnader.
Kostnaden för delar till fyrhjulsdrift var 12 000
kronor, inkluderande två axlar med hjul och
innerkuggdrev, komplett hopsatt vid verkstaden,
jämte kardanaxlar samt genomgångsdrev på
lokets bakaxel för kraftöverföring till vagnen.
Widegren hade infordrat anbud från olika verkstäder, och "på basis av dessa anbud med tillägg
för egna omkostnader offerera vi Eder det hela
för ovanstående fixa belopp".
Widegren framförde som önskemål en fortsatt
utbyggnad av stockbanan, från Västra SvartnäsHyn till Vintjärn om sju kilometer och bibana
frånNorrmyren till Svartnäs bruk om nio kilometer. Tillsammans 16 kilometer med en licensavgift på 16 000 kronor.
Stockbanan blev "i någon mån fördyrad genom omständigheter, som vi visserligen ej kunna
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rå för", och det låg i båda parters intresse att
fullfölja utbyggnadsplanerna, skriver Widegren.
Han föreslår att ingenjörsfirman avstår från licensavgifter upp till kostnaden för motorloket ( 12 300
kronor), och för de återstående bankilometrarna
skulle licensavgiften sättas ned till 500 kronor
per kilometer. Svar önskades så fort som möjligt
på förslaget, för "erbjudandet gäller för sakens
utförande omedelbart, d.v.s. innevarande vinter,
och bedja vi få höra från Eder omgående".
Widegren erhöll svar på sitt brev den 27 december. Eneroth meddelade att "vi för dagen ej är
i tillfälle fatta något beslut", men anbudet var
"tilltalande". Man ville först granska årets resultat samt göra nödvändiga inventeringar och
räkenskaps sammandrag.

Verksamheten vid stockbanan 1923
39 332 timmer och 12 123 kubikmeter massaved
utgjorde 1923 års frakter, en total kubikmassa av
629 600 kubikfot. Eneroth skriver att "vi nu
bortackorderat körningen av 8 000 lm3 pappersved, liggande vid lastplatsen vid Nilslarsberg, till
Spaksjön, att köras med häst denna vinter, för
1.00 kronor per lm3, motsvarande c:a 4,25 öre per
verklig kbf'.

Hästkörning skulle alltså utföras under vintern
1924. Motsvarande transportkostnad på stockbanan uppgick till 4,46 öre för år 1923. (Det var
de direkta kostnaderna, därtill skall läggas ränteoch amorteringskostnader för stockbanans anläggning.) Hästkörning av virket blev billigare
än stockbanetransport. Tiden hade runnit ifrån
stockbanan och hästen hade tagits till heders
igen.
Den 2 januari 1923 var datum för nästa brev till
Eneroth från Widegren. Brevet hade säkert föranletts av att Eneroth den 27 december påtalat
den kommande "siffermässiga" genomgången
av stockbanan.
Ingenjörsfirman K & H Widegren erhöll alltså
licensavgift av en krona per meter stockbana.
När nu Bergslaget skulle göra sin resultatutredning och ta ställning till eventuell utbyggnad,
ville Widegren säkert stärka sin ställning genom
att framföra sin syn på kostnaden och driften.
Widegren påtalade att kostnaden för den rullande materielen var mycket hög på grund av att
den inköptes under den "svåraste dyrtiden". Inköpet av Nashlastbilen som ombyggdes till motorlok "var en rätt dyr sak". Ingenjörsfirman
lämnar numera, för att spekulanter på stockbanor
exakt skall få reda på kostnaden, offerter till ett
"fixt pris". Dagspriset för en motorvagn, en driven vagn och tre odrivna vagnar, med en lastförmåga om nio ton vardera eller tillsammans 45
ton, är 35 500 kronor. Dagspriset var långt under
det pris som Bergslaget betalat under dyrtiden.
För varje driftsår sjönk priser och löner, men de
höga anläggningskostnaderna och inköpskostnaderna för den rullande materielen kvarstod oamorterat.
Widegren berörde också anläggningskostnaden för stockbanan. När de sista fem bankilometrarna byggdes var dagsförtjänsten 13 a 14
kronor. De två entreprenörerna hade i genomsnitt femton man anställda och fullbordade banbygget p~ sex-sju veckor med åtta timmars arbetsdag. Kostnaden för huggning och framkörning av timmerstockar (som inte ingick i entreprenaden) samt alla extra kostnader var 4.80 per
meter. Med en dagsförtjänst på ackordsarbete av
6 a 7 kronor och den erfarenhet som arbetsledningen i bolaget hade, efter nära nog en mils
stockbanebyggande, borde en stockbana kunna
byggas för 2.25 per meter, inklusive spik och
extra kostnader.
Beträffande virkeslastningen av vagnarna skriver Widegren att virket hästköres fram till stock-

banan. För att undvika alltför stora virkeslager
vid banan borde hästkörningen och tågtransporten
hålla samma takt. Stora upplag medför långa
släpningar/rullningar av virket, minskar lastningstakten och ökar kostnaderna. Särskilt är dessa
släpningar/rullningar besvärliga och kostsamma
när virket är upplagt på vattensjuk mark. Det
förekommer att lastarna under arbetet måste vara
klädda i höga gummistövlar.
Ett annat problem var att virket var helbarkat
och mycket halt, med tendens att glida ur lastningskättingarna. Det var ett svårlöst problem som
måste lösas för ytterligare förbättring av banans
ekonomi. "Vi vilja gärna (utan ersättning) hjälpa
till med förslag i saken", skriver Widegren till
slut.
Ytterligare ett problem som Widegren påtalade, i brev den 16 april, är att man måste tänka
på virkesvikten, så att man ej får för stor last på
vagnarna. Man kan inte lasta lika stora lass av rå
pappersved som av torr pappersved. Jag har
märkt, skriver Widegren, "överlast på vagnarna
och ojämn lastning, som lett till vagnsreparationer.
Det man vinner i fraktvolym förlorar man, och
mer därtill, i stillestånd och dyra reparationer.
Dessa överlaster medför att fjädrarna är så hårt
nedpressade att de ej fjädrar vid passerande av
räls skarvar".
På vårvintern kom den efterlängtade drivna
vagnen till Svartnäsbanan. Efter en del bekymmer kunde till slut kardanaxeln monteras. Förvaltare Österberg i Svärdsjö och lastarna vid
banan hade olika uppfattning om hur lång vagnen
skulle vara för att kunna lasta två travar pappersved. Österberg ansåg att vagnen var tillräckligt
lång medan lastarna ville förlänga den med en
halv meter, och eftersom så skedde får man utgå
från att vagnen var för kort för två travar.
Kardanaxeln var beställd från en verkstad i Köping men blev nu en halv meter för kort på grund
av hjulens ändrade läge. Vad beträffar förlängningen "sökte vi göra ändringen så billig
som möjligt genom att sätta axeländarna i en ny,
längre tub (det är nämligen en röraxel) av samma
grovlek som förut". En axel har ett visst svängningstal, beroende på grovlek och längd. Widegren var väl medveten om detta men hoppades att
kardanröret skulle klara en längdökning av en
halv meter. Men så var inte fallet. En ny axel fick
beställas från verkstaden i Köping.
När den nya vagnen med drift kopplades till
tågsättet fungerade dragkraften till belåtenhet,
rapporterade förvaltare Österberg och lokförare
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Sandgren. Även när rälsen var frusen och snöslask förekom kunde fem fullastade vagnar framföras. Med anledning därav menade Widegren
att "när den 4:e axeln i tåget även den blir driven,
vagnantalet kan ökas både med en och två vagnar
utan att slirning inträder".
I vart och vartannat brev återkommer Widegren till tidsåtgången vid lastning och då framför
allt timmerlastning. Tågtrafiken gick nu utan
större bekymmer sedan drift införts på tre drivaxlar. Kunde man nedbringa lastningstiden skulle
mycket vara vunnet, menade Widegren. Vid tidsstudier framkom följande data: "Lastningen av 5
vagnar med 4 knippor per vagn, som släpades 20
a40 meter (omkring 190 stockar) tog 45 minuter
och diverse 5 minuter. Resan Hyn-Spaksjön, c:a
9 km, gjordes på 44 minuter. I utförsbackarna
bad han (ing. Lilliendahl) då lokföraren ej köra
full fart, ty han ansåg att vagnarna voro för hårt
lastade. Avlastningen tog 12 minuter och återresan med det tomma tåget 32 minuter. Alltså 45
+ 5 + 44 + 12 + 32 = 2 timmar 18 minuter". Med
tillägg för oförutsett extraarbete borde en vända
kunna göras på två och en halv timme. Från
Nilslarsberg till Spaksjön var tidsåtgången en
och tre kvarts timme. Som jämförelse med
timmerlasten, som i medeltal är cirka 180-200
stockar, är pappersvedlasten omkring 72 löskubikmeter (lm3) per tågsätt.
Med stöd av tidsstudierna ansåg Widegren att
fem vändor per dubbelskift om 16 timmar skulle
hinnas med från Västra Svartnäs till Hyn, samt
från Nilslarsberg sju vändor. Widegren framhåller att "i det ovanstående icke räknas minimitider. Tiden för varje vända är i och för sig icke
knappt tilltagen och dessutom har tid avdragits
för ett mastflytt per dag om en timme. Mastflytt
inträffar nog ej alla dagar och dessutom torde
flyttningen i regel kunna göras på 1/2 till 3/4
timme. På toppen härav har avdragits ytterligare
1 a 2 timmar för oförutsett. Kan sålunda det häri
beräknade antalet vändor icke göras per dag bör
undersökas vari felet ligger".
Nu kommer för första gången ett nytt ord in i
Widegreris brevväxling med bolaget, nämligen
ackordsarbete. Det ligger i arbetarnas intresse att
på ackord köra ut så mycket timmer och pappersved som möjligt per dag. Från verkstäder "har
man den erfarenheten vid ackordsarbete, att arbetarna hålla reda på varandra så att de ej förtjäna
för mycket per dag, ty då sänkes ackordet och de
få arbeta duktigare för att nå upp till förutvarande
dagsinkomst. Om arbetarna ha dessa synpunkter
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i detta fall vet jag ej".
Widegren hade tänkt sig ett lönesystem som
ökade produktionen på banan. Arbetarna skulle
få högre dagsersättning och den höjda produktionen skulle sänka fraktkostnaderna. Men produktionshöj ningen fick inte gå ut över den rullande materielen, med förslitning/sönderkörning
och höga reparationskostnader/stillestånd som
följd.
Lokförarna skulle däremot stå utanför ackordsuppgörelsen och deras lönetillägg skulle uppgå
till lastarnas maxförtjänst plus vissa tillägg. Widegren motiverar varför lokförarna skulle stå utanför ackordsuppgörelsen med att "de äro bolagets
förtroendemän med uppdrag att, så långt i deras
förmåga står, vaka över att materielen ej överlastas för mycket. Man skulle genom denna anordning få åtminstone någon kontroll på att materialen ej blir allför illa åtgången. Lastarna bli fortfarande intresserade av att driva på arbetet men
maskinisterna borde väl samtidigt bli intresserade av att det ej blir för mycket arbete med
reparationer".
Det fanns ytterligare problem, som inte har
berörts tidigare, nämligen vändanordningen för
loket. Widegren skriver den 26 april att "ibland
spilles en hel del tid på krångel med en del
vändanordningar, som blivit utslitna. Reservdelar till dem beställdes och avsändes från Arboga
Mek. Verkstad redan i midten av februari, men
enligt uppgift i söndags av lokförare Sandgren
hade de ännu ej anlänt till banan. Undersökning
pågår nu var de kunnat hamna". Ingenjörsfirman
skulle på egen bekostnad tillverka reservdelar till
vändanordningen, av en ny typ som "troligen ej
kan slitas ut på åratal".
Widegren framför många synpunkter på driften och administrationen vid stockbanan. Det var
naturligt eftersom stockbanesystemet var bröderna Widegrens uppfinning.
Widegren omnämner också bensinen till motorloket och upplyser om att man i utlandet driver
bensinmotorer PJed gas från "små gasverk" monterade tillsammans med motorn och med steneller träkol som gasalstrare. Bränslekostnaden
skulle enligt uppgift då kunna sänkas till 20
procent av bensinkostnaden. Uppgifterna verkade intressanta och Widegren skulle återkomma,
för "med den lättta tillgång till träkol som förefinnes vid Bergslagets bana skola vi kanske kunna
föreslå Eder en mycket tilltalande anordning,
som på ett verkligt effektivt sätt skulle nedbringa
kostnaderna".

Manförstårattdetvar besvärligt att lasta virke som lades uppalltförnära banan. Foto K.H. Widegren,
Stora Kopparbergs arkiv.

Den 28 juni återkom Widegren med väl underbyggda upplysningar angående gasdrivna bensinmotorer. Sedan brevet den 26 "ha vi legat i
korrespondens med firmor i olika länder, som
syssla med denna sak, och ha erhållit en hel del
värdefulla upplysningar". Suggasverksprincipen
är bland de mest ekonomiska "kraftalstrare" som
existerar. Man har vid användning av antracit
eller träkol lyckats konstruera små och enkla
anordningar, som lämpa sig för bilmotorer. Inköpspriser är i förhållande till mindre bränslekostnader (i jämförelse med bensin) ytterst ringa.
Widegrens kalkyl kan idag verka intressant,
eftersom principen kom till användning under
andra världskriget. Personer som har minnen
från den tiden kommer säkerligen ihåg dessa
rykande "grytor".
Bränsleåtgången av träkol är i vikt räknat 60
procent högre än för bensin. I kalkylen ränkas
med 7 5 procent större åtgång för träkol. Hundra
kilo bensin kostade 50.40 kr i Ockelbo. Med
fraktkostnad, från Ockelbo till stockbanan, cirka
tre mil, fick man räkna med ett pris av 55 öre per
kilo vid banan. Priset "torde ej komma att sjunka,
men må dock räknas med 50 öre per kilo vid

banan. Träkol kunde Bergslaget själv tillverka,
enligt förvaltare Österberg, till en kostnad av 7
kronor per stig a 20 hektoliter". Men, skriver
Widegren, "låt oss emellertid räkna med kr 10:per stig". Träkolet kunde tillverkas efter banan
varigenom fraktkostnaden blir ringa eller ingen
alls. En hektoliter träkol vägde i medeltal 17 ,5
kilo och kostade 2 kronor och 85 öre. Åtgången
av träkol antogs vara 75 procent större än åtgången av bensin, vilket gav jämförelsen 1 kilo
bensin, värde 50 öre och 1, 75 kilo träkol, värde
5 öre. Kalkylen "ger sålunda vid handen, att
bränslekostnaden genom användande av träkol
minskas i proportion 5 till 50. D.v.s. kostnaden
nedbringas till 10 % . Denna siffra har erhållits
genom att antaga alla ovan anförda siffror korrigerade till bensinens fördel, och bör siffran sålunda vara tillförlitlig, men må den likväl höjas
till 15 %. Den ger likväl en synnerligen god
besparing i kostnaden i fråga. Om man vid Svartnäsbanan f.n. antar en årlig bränslekostnad av
10.000 kr, blir det en årlig inbesparing av ej
mindre än c:a 8.500 kr".
Inköp av gasanordningen samt montering beräknades kosta 2 000 kronor eller möjligen något
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mer "och kan därför betalas på 2 a 3 månader.
Motoreffekten nedgår dock med cirka 20 procent, då vanliga bensinmotorer komma till användning". Nedgången av motoreffekten hade
endast betydelse i de fall då motorn skulle vara
fullt belastad. Vid de fall där motoreffekten inte
räckte till "är det så ordnat, att man tillfälligt kan
köra med bensin; genom en omläggning av en
kran kan man omväxlande köra med bensin eller
kol".
Våra undersökningar har visat, skriver Widegren, att den "lämpligaste generatorn tillverkas
av en firma i Österrike eller eventuellt av en firma
i Ungern". En studieresa skall göras till dessa
länder för att "bli fullt sakkunniga" på gasgeneratorer.
Vidare: "Som saken också bör vara av stor
betydelse för Eder bana, vilja vi härmed fråga,
om vi få Edert uppdrag att - om vi efter noggrann
undersökning finna saken god - vid vårt stundande besök hos resp. firma inköpa en sådan
generator för Edert bolags räkning".
Själva generatorn kostar omräknat i svenska
pengar 1 200-1 300 kronor. Ritningar och rörledningar "som vi måste utföra, för att anpassa dem
till loket,jämte resor till Svartnäs i samband med
monteringen räkna vi (i självkostnader) kr 400".
För montering kan en sakkunnig man "fås därnerifrån till billigt pris". Resor och två till tre
veckors uppehåll i Svartnäs beräknades kosta
mellan tre och fyra hundra kronor. Hela kostnaden för gasverket inklusive montering med mera
uppgick till omkring 2 000 kr. Till denna summa
skall läggas tull och fraktkostnader "men det kan
ej vara mycket".
Någon strejk eller lockout inträffade ej vid
stockbanan, men på sätt och vis var den indragen
i en arbetskonflikt. Det var när grova fjädrar
skulle monteras på den nya drivande lastvagnen.
Vanliga fjädrar fick duga eftersom Älfkarleö
bruk som skulle leverera fjädrarna var indraget i
konflikt. Bruket lovade att leverera fjädrarna
inom åtta dagar efter arbetets återupptagande.
Motorhaveri inträffade på motorloket; orsaken
var sprucken motorcylinder. Hur och på vad sätt
skadan uppstod finns inga anteckningar om. Beträffande den spruckna motorcylindern skriver
Widegren, att "vi äro ledsna över de svårigheter,
som den spruckna motorcylindern vållat Eder.
Det är rätt eget att svetsningsbolaget i Göteborg
ej utan vidare slipade eller borrade om cylindern
efter svetsningen. De olika firmor som vi resonerat med här (både gas och elektrisk) påpekade
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dels att en cylinder alltid måste värmas före
svetsningen och dels att en cylinder alltid måste
slipas eller borras om efter svetsningen".
Ny motor inköptes från en tysk motorfabrik i
Li.ibeck. Motorn levererades den 14 juni, per båt
till Gävle. Några problem att montera den nya
motorn skulle det inte vara eftersom den var lik
den gamla. Det enda som skulle göras vara att den
gamla motorns svänghjul skulle flyttas över på
den nya.
Förvaltare Österberg rapporterade till Eneroth
och Widegren att vid kall väderlek var lokets
motor mycket svårstartad. Kylarvattnet "värmdes upp men det hjälpte ej". Med anledning av
dessa startsvårigheter gav Widegren i ett svarsbrev, den 18 januari, förklaringar och råd för
avhjälpande av startolägenheterna. Av det varma
kylarvattnet stannade det mesta i kylaren, och
endast en ringa del kom motorn till del. Även om
vattnet är hundra grader när det hälles i "förmår
det på grund av motorns stora massa blott höja
temperaturen av cylinderväggarna helt obetydligt". Därtill kom svårigheten med att förgasa
bensinen. Det är en allmän företeelse med startsvårigheter vid låga temperaturer, skrev Widegren och gav exempel på detta. Han berättar att
han har en granne (Widegren bor på Lidingö)
som har en "alldeles ny Overland-bil", som står
ute om nätterna. Trots elektrisk självstart är motorn omöjlig att starta kalla dagar. Motorhuven är
övertäckt med filtar och "om morgonen påfylles
hett vatten, men det hjälper som sagt somliga
dagar ändå ej".
Förutom gasgenerator rekommenderade Widegren elektrisk uppvärmning av lokmotorn. Elektriska ledningar fanns invid lokstallet i Västra
Svartnäs. Ett elektriskt värmeelement placerades
under motorn nattetid. Asea som tillverkade lämpliga värmekaminer rekommenderade kamin nr
1072 för 220 volt och för 250, 500 eller 1000 watt
beroende på "huru dess 3 kontakter kopplas till".
Elementkaminen placeras under motorn "så att
den varma luften sveper om hela motorn". Motorhuven "övertäckes med hästtäcken, filtar eller
dylikt". Kostnaden för en värmeelementkamin
uppgick till 30 kr "men med Bergslagets rabatt
blott 20 kronor. Anslutningen är ju en enkel sak".
Widegrens förslag om värmekamin stötte på
patrull. En ingenjör Hemberg meddelade förvaltare Österberg det "vanskliga i att koppla till
kaminen i fråga då belysningen redan nu är
mindre tillfredsställande". I Västra Svartnäs fanns
det åttio lampor, enligt förvaltare Österberg, och

med ett antagande att det är i genomsnitt "25 ljus
W attslampor" blir det totalt 2 000 watt. Widegren menade att om "alltså under kvällens första
timmar värmeelementet är inställt på blott 250
Watt så torde det ej betyda alltför mycket. Eventuellt får det vara helt urkopplat tills man i allmänhet börjar släcka, då någon person får gå och
slå in elementet på 500 eller 1. 000 Watt för natten
beroende på vad erfarenheten visar är lämpligt. I
byn är man nog ej så sen av sig om kvällarna.
Tillkopplingen kan nog ske redan vid kl. 9 eller
1/2 10 e.m.".

Verksamheten vid stockbanan 1924
20 287 stycken sågtimmer och 9 687 kubikmeter
pappersved utgjorde årets frakter 1924, med en
kubikmassa av 384 500 kubikfot fastmassa.
Sammanställning över virkestransporter
Sågtimmer
styck
1921
1922
1923
1924

Pappersved
löpmeter

Kubikfot
fastmassa

38 749
36 636
39 332
20 287

15 528
13 123
9 687

291 000
639 800
629 600
384 500

Totalt 135 004

38 339

1944900

Av Eneroths utredning framgick att under en
tioårsperiod efter trafikens öppnande banan årligen skulle tillföras 85 700 sågtimmer samt från
Kopparberg & Hofors Sågverks AB 10 200, eller
tillsammans cirka 96 000 sågtimmer. Siffran
85 600 var beräknad på ett uttag av 6 tum i topp
på gran men ändrades till 7 tum av fraktekonomiska skäl. Granveden skulle fraktas efter
torkning men gransågtimmer fraktas i vått tillstånd. Sågtimmerbortfallet när man höjde toppdiametern från 6 till 7 tum är svårt att beräkna.
Kopparberg & Hofors Sågverks AB kom aldrig att leverera något sågtimmer till stockbanan.
Varför framgår inte av handlingar och brevväxling. Orsaken kan vara de höga fraktkostnaderna
som gjorde det fördelaktigare att flotta sågtimret
till Tallås för vidare transport på järnvägen.
Förutsättningen för Eneroths avverknings- och
transportutredning var en transportbana om 26
kilometer. Av dessa byggdes endast nio, mellan
Spaksjön och Västra Svartnäs/Hyn. Därmed bortföll träkolsleveranserna till Vintjärn.
De årliga beräknade volymerna av det virke

som skulle transporteras på stockbanan mer än
halverades under de fyra driftsåren. En sammanställning av driftskostnaderna visar att fraktkostnaderna däremot växer från år till år. Det är
reparation och underhåll av banan som fördyras
mest med nära nog en fördubbling från 1922 till
1924. Men även arbetslöner för lastning och
lossning ökade. Denna kostnadsutveckling hade
till följd att det 1924 alltså blev billigare att
hästköra virket från Nilslarsberg till Spaksjön än
att frakta det på stockbanan.
Orsaken till de ökade driftskostnaderna var
enligt Eneroth att "en oproportionerligt stor tid
åtgått för reparation af lok och vagnar, hvilken
förlustkälla i hufvudsak härrörde från trasslet
med ringarnas gummibeläggning". Detta hade
till följd att av antalet möjliga "skift under
körningstiden av i hufvudsak samma anledning
endast c:a 7 5 % kunnat utföras och af det möjliga
antalet vändor endast approx. c:a 60 %".
Lägger man därtill att stockrälsen redan efter
två-tre års användning började bli sliten med risk
för vagnurspårningar som följd blev kostnadsutvecklingen inte bättre.
Man stod vid ett vägskäl. Skulle man förbättra
banan och den rullande materielen för att komma
tillrätta med den negativa kostnadsutvecklingen,
eller skulle man lägga ner stockbanan?

Anläggningskostnad, amortering,
avskrivning - och nedläggning
Någon sammanställning av kapitalkostnaden har
inte påträffats. Men Eneroth nämner i brev till
Widegren den 21 mars 1924 att totalkostnaden
(1923) för körningen, utan ränta och amortering,
uppgick till 33 490 kr. Huggnings- och framkörningskostnaderna var 52 980 vilket gav en
summa kostnader av 86 469 kr.
Vidare, fortsätter Eneroth:
Under förutsättning, att dels ett så stort antal hästar
kunnat mobiliseras, dels att föret stått sig, dels att ej
strejk uppstått vid en sådan anhopning av manskap,
kan kostnaden för enbart hästkörning, incl. huggning
af det nu utfraktade virkespartiet approximativt beräknas till kr 103.000:00. Skillnaden, kr 16.500:00, räcker
ungefär till 10 % amortering å totala anskaffningskostnaden för banan och rullande materiel. Detta är i
och för sig alldeles för litet ... För vår del tillämpas vid
en årlig afskrifning 20 % å den ursprungliga
anskaffningskostnaden, hvilken med hänsyn till att
underhållet är rätt viktigt torde böra räcka till. Banan
måste gifvetvis användas i längre tid än 5 år, enär vi ej
medhinna afverkningen på denna tid.
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En bild som talar för sig själv. Samling Lennart Sandgren.
I skogsavdelningens femårsrapport för åren
1917-1922 säges apropå stockbanan bland annat: "Räknas skillnaden mellan kostnaden för
'hästkörning' och de verkliga kostnaderna som
amortering, skulle denna under de tvenne årens
körning ha uppgått till 43 600:- Bokföringsmässigt
har amorteringen varit betydligt större." Man
nämner inte här de verkliga kostnaderna eller
amorteringens storlek. Med stöd av femårsberättelse samt övriga räkenskaper och handlingar kan man dock förutsätta att kostnaden för
anläggning och rullande materiel uppgick till
cirka 170 000 kr.
I avräkningsboken från år 1924 uppgår både
utgående balans konto och avskrivningskonto
till 20 200 kr. Därmed var det slut på stockbanan,
i båda kassaböcker och avräkningsböcker.
Naturen återtog vad den fem år tidigare hade
förlorat.
Några anteckningar om vart den rullande materielen inklusive motorloket tog vägen har trots
efterforskning inte påträffats. Det mesta "försvann" nog i någon av bolagets lagerlokaler
eftersom det inte hade något värde annat än som
skrot. Äldre, minnesgoda personer i Svartnäs
berättar attlokstalletinköptes av Viktor Nyström
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i Västra Svartnäs, som använde virket till andra
byggnader.
Själva stockbanan blev till slut kolved. Problem uppstod vid kolningen på grund av det stora
antalet spik. Även vid rivningen av stockbanan
ställde de till problem. För att undgå spiken i
rälsskarvarna sågade man av rälerna på mitten.
Det medförde att kolmilorna fick ett helt annat
utseende än traditionella milor som var resta med
tre meters kolved.

Anteckningar om driften
på stockbanan 1923
19.2
20.2
21.2
23.2
4.4
14.4
21.4
26.4
4.5
19 .5
7. 7
·· 1.8

startsvårigheter p.g.a. kyla, tidsåtgången inte
angiven
dito
dito
reparation av snöplog, 8 timmar
snöskottning, 3 man x 8 = 24 timmar
yrväder - driften inställd
masten avslagen, 4 man= 6 timmar
snöslask, ingen körning
motorcylindern dålig - sprucken
magneten sönder
urspårning, 5 man x 8 = 40 timmar
loket urspårat," skadadt vid kullkörningen å

27.9

29.9
1.10
4.10
18.10
19.10
20.10
5.12
6.12
17.12
18.12
19.12
20.12
29.12

banan den 1/8 1923: deferensialkåpan närmast loket till kugghjulsdreven å drifna
vagnen. Dito å loket närmast drifna vagnen.
Kåpan till snäckskruven till lintrumman. 2
kåpor till kardanknuten. Kopplingsaxel
mellan loket och drifna vagnen. 1 parallell
stag utaf, dessutom 3 krokiga. 2 styrramar
böjda"
vagnar urspårade, "skadadt vid kullkörningen den 27/9 1923: öfre kåpan till
överförningsdrefvet (närmast loket i drifna
vagnen). Mellanaxeln å drifna vagnen"
upptagning av vagnar, 3 man x 8 = 24
timmar
dito, 2 man x 8 = 16 timmar
nytt lokhjul = 4 timmar
sotning av motor= 12 timmar
dito
dito
vagnar urspårade
upptagning av vagnar
reparation av banan, 3 man x 8 = 24 timmar
byte av räls, 5 man x 8 = 40 timmar
dito, 6 man x 8 = 48 timmar
dito, 7 man x 8 = 46 timmar
startning av motorn, 2 man x 8 = 16 timmar

Huggning av trästubbar efter stockbanan var ett återkommande arbete. Vid ett tillfälle finns en anteckning
om stubbhuggning under 56 timmar. Det var när man
skulle rulla fram timmerstockarna för lastning på
vagnarna som alltför höga stubbar var ett hinder. Av
skriftväxling mellan Widegren och arbetsledningen
vid stockbanan framgå,r att det inte var alla gånger
som sågtimret blev upplagt på sådant sätt att det
underlättade den efterföljande framrullningen till banan .
Stockbanan gick genom avverkningstrakter, och
alla som besökt en skogsavverkning med grov timmerskog förstår nog de svårigheter som timmerrullarna
hade när de utförde sitt arbete. Var därtill stubbarna
högre än "normalt" gjorde det inte saken bättre. Till sin
hjälp hade sågtimmerrullarna/lastarna ett motordrivet
lastningsspel, men det mesta av arbetet fick göras för
hand.
Orsaken till dessa problem får sökas i bristande
samordning av verksamheten. Och då framför allt vid
val av avlastningsplats och lastningsplats vid stockbanan. Vad som var en bra avlastningsplats för hästkörare var med säkerhet en dålig lastningsplats för
stockbanan.

Faluloket drar via lyftmasten upp en timmerbunt i den vintriga Svartnässkogen. Samling Lennart
Sandgren.
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Bernt Forsberg

Statens järnvägars elektrolok av typen H

Under nästan trettio år, från slutet av 1930-talet
och fram till mitten av 1960-talet, var efter Dloken den vanligaste ellokstypen på Statens järnvägar boggiloken av huvudlittera H. Det kom att
levereras 149 lok inom denna typserie, varav sju
lok kom i tjänst på TGOJ. Serien omfattade så
småningom inte mindre än sex olika typer.
När elektrifieringen av huvudbanorna var klar
kom turen till en del sidobanor, framför allt
"Sörmlands banorna", linjen Örebro-Svartå,
Skövde-Karlsborg med flera "småbanor". Dessa
banor hade en svagare överbyggnad och tålde
endast ett axeltryck av 12,0 ton. D-loken kunde
alltså inte användas, varför ett behov uppstod hos
SJ att anskaffa ett lättare elektrolok för tjänsten
där. Loket skulle också kunna användas i lättare
lokalgodståg på huvudbanorna samt i växling.
SJ maskinbyrå var en hängiven anhängare till
ellok av koppelstångstyp och skulle så förbli
under många år framöver. Koppelstångsloken,
ett arv från ånglokstiden, var under eldriftens
pionjärtid allenarådande.
Det skulle gå många år innan tiden var ute för
lok av denna konstruktionsprincip vid SJ. Däremot hade i Tyskland och Schweiz, vilka länder
i stort sett var samtida med SJ om att införa eldrift
på vissa banor, boggilok utprovats med lovande
resultat och framtidsutsikter. Bayerska statsbanorna tog redan år 1914 sina första två boggilok, typ E73 (Bay. EG 1) i drift. Loken hade
tasslagerdrift på samtliga fyra axlar, drivhjulsdiametern var 1 100 mm och transformatoreffekten uppgick till 400 kV A. Loken kom att gå
i tjänst ända fram till 1937 respektive 1941 då de
avställdes.
Boggiloken vidareutvecklades i Tyskland och
år 1931 levererades det första loket i serien E44
till Deutsche Reichsbahn. Loken i serien E44
visade sig mycket effektiva och det kom ett
flertal varianter av huvudtypen i drift. År 1945
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hade 174 lok av denna typ kommit i tjänst. Flera
lok blev krigsskadade men ett åttiotal av loken
överlevde och kom att göra god tjänst i Sydtyskland ända fram till slutet av 1970-talet.
Det fanns alltså i 1930-talets mitt en hel del
boggilok att studera i Europa för SJ maskin byrå.
Den mycket dynamiske överingenjören Ivan
Öfverholm var emellertid koppelstångslokens
främste förespråkare i Sverige. Han motarbetade
inte direkt projektet med H-loket, men försenade
det så att Göteborg-Borås järnväg, GBJ, kom att
sätta det första renodlade svenska boggiloket i
trafik. Det fanns visserligen sedan 1935 en boggiloktyp hos SJ, ackumulatorloket littera Öc, men
det var inte avsett för direkt drift via kontaktledningen. Öfverholm kämpade hårt för koppelstångsloken, och till hans försvar måste nämnas
att det var inom SJ som de mest funktionsdugliga
koppelstångsloken i världen kom att utvecklas.

Ha-loken
Det nya sidobaneloket, vilket från leveransen av
det första loket år 1936 kom att littreras Ud, var
resultat av ett samarbete mellan maskinbyrån,
Asea, Nohab, Motala och VM i Falun. Det var ett
renodlat boggilok med centralt placerad förarhytt och den elektriska utrustningen placerad
under huvarna. Loken numrerades i SJ löpande
nummerserie 451-490.
År 1939 blev loken omlittererade till Ha, och
därmed påbörjades den långa serien av olika Hlok hos SJ. Samtliga lok inom huvudlittera H var
enhyttslok med två boggier och axelanordning
Bo'Bo'.
Ud- (Ha)-loket hade en totalvikt av 50 ton,
vilket resulterade i ett axeltryck på 12,5 ton, som
var tillräckligt för trafiken på de sidobanor som
loket var avsett för. Utan elektrisk utrustning var
lokvikten endast 23,4 ton. Motoreffekten var
1 600 hk, fördelat på fyra motorer som drev var

Ha 489 vid Fagersta C den 31 augusti 1964. Foto Lars Olov Karlsson.
sin axel. Motorerna var uppsatta enligt tasslagerprincipen. Benämningen härledes från förhållandet att motorn är försedd med lager, "tassar", som
griper om den hjulaxel till vilken motorkraften
skall överföras. Med hjälp av tassarna hålles
motorns och hjulaxelns centrumlinje på konstant
avstånd, så att kuggväxeln kan arbeta störningsfritt. Tassarna var anbringade på motorhusets
ena sida. På motsatt sida fanns ett fjäderfäste, i
vilket motorn fjädrande var förbunden med boggiramen. Denna typ av motoranordning är mycket
vanlig i spårvagnar.
Kraftöverföringen sker med dubbelsidiga kuggväxlar, en för varje motor. De båda motorerna i
varje boggi är placerade innanför drivaxlarna,
symmetriskt i förhållande till respektive boggicentrum och vända mot varandra. Denna vridbara
upphängning av drivmotorerna betingas av att
hjulaxlarna på grund av ojämnheter i banan måste
ha möjlighet att röra sig i vertikalplanet, varvid
motorn måste kunna följa med eftersom kuggväxlarna ständigt ligger i ingrepp.
Efter en kort tids driftserfarenhet kunde emellertid konstateras att loket påverkade spåret på ett
mycket ogynnsamt sätt. Detta gällde framför allt
sådana spår där rälen var infästad direkt på

sliprarna, utan underläggsplattor, en mycket vanlig spåröverbyggnad på sidobanor under 1930talet. Vid gång i kurvor styrde boggierna utmärkt, men på raksträckor kom de i svängning.
Det berodde på att de endast var infästade med
centrumtappen i boggins mitt och saknade
återställningsanordningar. Lokets största tillåtna
hastighet sänktes då från 80 till 70 km/h.
Ha-loken var på 1940- och 1950-talen vanliga
i lokaltågstjänst. Under 1960-talet återfinnes de
huvudsakligen i lokalgodståg och tjänstetåg.
Avställning av loken påbörjades år 1965, och

Föste får
Hjuloxel

fjädrande.
upphångning

Drivanordning med tasslagermotor.
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1971 var loken borta. Sista Ha-lok i tjänst var det
först levererade, nr 451 som var stationerat i
Östersund.
Inget Ha-lok finns bevarat till eftervärlden.

Hb-loken
När ungefär två tredjedelar av de fyrtio Ha-loken
hade levererats, beställde SJ ytterligare 22 lok, i
princip av samma huvudkonstruktion som Haloken.
De nya loken, som kom att få littera Hb, överensstämde exteriört helt med Ha-loken så när
som på de "horn" de hade fått på huvarna. "Hornen" var avrullningsskenor för att på ett enklare
sätt kunna öppna hu varna och göra el utrustningen
tillgänglig för service. Andra förändringar bestod i förstärkning av lokramen runt boggicentrum, höjd transformatoreffekt till 830 kVA
samt tågvärmeeffekt 300 kV A. Följden av ändringarna i den elektriska utrustningen blev att
lokvikten ökades till 51,2 ton, vilket innebar att
man fortfarande låg "något" under det maximala
axeltrycket. De i varje motorboggi ömsesidiga
kuggväxlarna i tasslagerupphängning blev i Hbloken utförda som ofjädrade, i motsats till den för
Ha-serien förekommande tangentialfjädrade
upphängningen.
Tangentialfjädringen hade inte erbjudit några
fördelar och kom att orsaka höga underhållskostnader. Efter provkörning med de nya loken
av littera Hb konstaterades att de hade bättre
gångegenskaper än sina företrädare, varför största
tillåtna hastighet åter sattes till 80 km/h.
De 22 loken av littera Hb numrerades i den
löpande serien 501-522. De kom att gå i ungefär
likadan tågtjänst som Ha-loken, men utnyttjades
tack vare sin större hastighet också till lokaltåg,
bland annat på linjerna Gävle-Tierp och GävleOckelbo.
År 1964 avställdes Hb 510 som första lok i
serien, medan resterande lok avställdes och skrotades under 1967-1972. IngetHb-lokfinns bevarat.

Hc-loken
Den fortsatta elektrifieringen av sidobanor samt
behovet av lok för bland annat lokalgodståg
krävde att flera lättare boggilok sattes i tjänst.
Redan vid slutleveransen av Hb-loken stod det
klart att flera lok av denna typ inte var aktuella,
varför SJ hade börjat diskutera den tredje typen
inom H-serien.
Ha/Hb hade sina svagheter, vad gällde exem40

pelvis den totala lokvikten och sin begränsade
effekt. Därutöver hade SJ tagit del av lokpersonalens kritik beträffande den stötiga och hårda
gången. Verkstads personalen hade kritiserat svårigheten att komma åt relästativ och huvudtransformator.
N ohab i Trollhättan hade studerat problemen
med Ha/Hb-loken. Eftersom SJ under åren förstärkt banöverbyggnaden på de mest betydande
sidobanorna till 15,0 tons axeltryck, lade Nohab
fram ett förslag till en tredje H-lokstyp, littera
Hc.
Hc-loken kom i flera avseenden att avvika från
den gängse standarden inom H-serien. Den mest
iögonenfallande skillnaden var det osymmetriska utseendet, med förarhytten placerad över
tredje axeln. Axelavståndet inom motorboggierna hade ökats till 2,8 m, boggitappscentrumavståndet var utökat till 5,7 m och lokets totala
längd över buffertar 12,5 m.
Gångegenskaperna förbättrades genom att en
mjuk fjädring hade anordnats mellan motorboggi
och huvudram. Vidare avfjädrades axelbladfjädrarna med spiralfjädrar, varvid alla anspråk
på en trefaldig avfjädring var uppfyllda. Loket
fick sandrör på båda sidor av varje hjul, en
förbättring i förhållande till Ha/Hb-loken vilka
hade sandrör endast mot ytterhjulen i varje boggi.
Nu kunde föraren vid slirning på hal räls få hjälp
av alla fyra motoraxlarna. Sist men icke minst var
Hc-loken utrustade med automatiskt verkande
slirningsskydd av samma typ som hos BJ/GDJ
lok litt O (SJ litt Bk).
Eftersom tillräckligt utrymme hade uppstått
under huvarna, genom den osymmetriska placeringen av förarhytten, kunde antalet körlägen på
kontrollern utökas till 18 - två halv lägen och 16
körlägen.
Hc-loken levererades under åren 1942-1944 i
ett antal av tolv, vilka lok erhöll nummer 523534.

Hd-loken
Kraftöverföring enligt tasslagerprincipen var inte
allenarådande inom boggilokstekniken. För att
förbättra gångegenskaperna och komma ifrån
det höga, oavfjädrade axeltrycket, hade i Schweiz
och Tyskland redan under 1920-talet försökslok
med hålaxeldrift kommit i tjänst. Den mest kända
tyska loktypen med detta driftsystem var E18,
föregångare till SJ litt F.
Hålaxeldriften innebär att kraftöverföringen
sker med hjälp av en hålaxel, vilken omsluter

Hb 510 vid Göteborg C den 7
juni 1962. Foto Lars Olov
Karlsson.

Hc 523,försett med Marchalstrålkastare, vid Göteborg C
den 14 september 1974. Foto
Lars Olov Karlsson.

Hd 552, nu ombyggt till Hg
och med övre strålkastare av
Marchaltyp, i Kristinehamn
den 15 december 1964. Fotosamling Carl-Erik Nilsson.
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hjulaxeln. Hålaxeln är fast lagrad
och förbunden med lokkorgen.
Hjulaxeln är lagrad på vanligt sätt
i lagerboxar på vilka lokkorgen
via bladfjädrar vilar. När lokkorgen på grund av fjädringen rör
sig, förskjuter sig också hålaxeln
relativt hjulaxeln. Hålaxeln driver lokhjulet via en kuggväxel
försedd med tappar, vilka via
fjäderpaket eller gummidämpare
griper mot lokhjulets ekrar.
Ar 1942, samtidigt som de tre
första F-loken tog SJ spår i besittning, levererade N ohab/Asea fyra
lok i H-serien, Hd nr 551-554.
Loken hade samma utseende och
huvudmått som Hc-loken, men
de var utrustade med fjäderhjuldrift system Westinghouse enligt
hålaxelprincipen.
Drivsystemet med hålaxlar på
Hd-loken kom emellertid visa sig
vara mycket dyrbart i underhåll,
varför de fyra loken i början på
1960-talet byggdes om till Hc (nr
551) och Hg (nr 552-554). Loken
avställdes för skrotning i slutet av
1970-talet.
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Måttskisser på litt Ha/Hb, Hc/Hd respektive Hg ur "Pocket book
of ASEA Locomotives ", u.å.
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Efter försöken med de hålaxeldri vna Hd-loken återgick SJ till
den beprövade tasslagerdriften i
och med att den femte versionen
av H-lok, littera Hg, såg dagens
ljus 1947.
I och med Hg-loken erhöll tasslagren SKF rullager, vilket blev
en fördel. Timeffekten i de parvis
seriekopplade motorerna i varje
boggi kunde höjas med 10 procent. Motorboggierna hade återställningsanordningar, men största tillåtna hastigheten förblev
fortfarande 80 km/h.
Exteriörmässigt överensstämde
Hg-loken utomiettavseendefullständigt med sina äldre systrar
Hc- och Hd-loken. De nya Hgloken var försedda med en övre
strålkastare. Av denna anledning
hade man minskat frontrutorna

Hg2 678 med multipelutrustning och borttagen nummerskylt vid Stockholm C den 7 juli 1988.
Fotosamling Carl-Erik Nilsson.

till rent rektangulära rutor - i jämförelse med
tidigare lok i H-serien kunde de närmast liknas
vid tittgluggar. Sikten för lokföraren blev däremot inte på något vis reducerad. Toppstrålkastarna var i sin nedre del försedda med
jalusier. Avsikten med dessa var att i möjligaste
mån reducera ljus och reflexer från huvarna som
kunde bli till irritation för lokföraren.
Under år 1947 levererades till SJ27 Hg-lok. De
numrerades i den löpande serien 654-680. Ytterligare ett Hg-lok, nr 681, levererades i början av
1949. Loken sattes omgående i trafik. De flesta
kom att efter leveransen trafikera den nyelektrifierade före detta SWB, Stockholm CKungsängen och något senare till Västerås.
Södra Dalarnes järnväg, SDJ, var vid samma
tid under elektrifiering och man intresserade sig
för Hg-loken. Bergslagernas järnvägar, BJ, som
inom GDG samverkade med SDJ, beslöt att
beställa två Hg-lok: BJ Hg 225 och 226. SDJ
beställde samtidigt fem lok, Hg nr 501-505.
De sju GDG-loken tillverkades av Nohab med
elutrustning från Asea. Samtliga lok levererades
under år 1948. De skilde sig från SJ-loken endast
i ett avseende: de hade ett högre utväxlingsförhållande och därför kunde största tillåtna has-

tighet sättas till 90 km/h. Vid GDG-banornas
förstatligande 1948 erhöll loken littera Hg2 och
numrerades 751-757. År 1958-59 fick loken
standardutväxling och omlittererades till Hg.
Största tillåtna hastighet sattes till 80 km/h.
En annan enskild järnväg, Nordmark-Klarälvens järnväg (NKlJ), var visserligen smalspårig men elektrifierad sedan 1920-talet. Den planerade i mitten på 1940-talet att bredda linjen
Hagfors-Deje till normalspår. NKlJ gick händelserna i förväg och beställde, för leverans under
1949, två Hg-lok av SJ-standard.
Statens Industrikommission kom emellertid
att stoppa planerna på banbreddningen i och med
att NKlJ inte fick tillstånd att köpa in erforderliga
grovräler. De två loken, NKlJ Hg 1 och 2, kom
därför aldrig till sin bana. Efter långa förhandlingar överläts leveranskontraktet till SJ och loken levererades som SJ Hg 786 och 787 i december 1949.
Asea, Nohab, Motala och Falun levererade år
19 51 ännu en serie om 28 Hg-lok till SJ. De loken
numrerades 758-785.
Trafik AB Grängesbergs-Oxelösunds Järnvägar, TGOJ, var åren 1953-54 under elektrifiering. TGOJ nybeställde ellok av tre typer för sin
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trafik. I TGOJ ellokpark ingick sju lok av typen
Hg. Samtliga Hg-lok tillverkades av Falun i
samarbete med Asea. De levererades under 1954
och fick littera Hg och nummer 201-207. TGOJloken hade en grågrön färgsättning och kom
senare att få de för TGOJ karaktäristiska gula
linjerna på fronter och sidor.
Hg-serien hos SJ kom att räkna 65 lok. År 1965
tillkom ytterligare tre, då Hd-loken nr 552-554
blev ombyggda till Hg-lok. Inräknar man också
de sju TGOJ-loken kom littera Hg att omfatta 72
lok, ett avsevärt antal av en loktyp efter svenska
förhållanden.
Hg-loken började avställas under 1980-talet,
men ännu i början av 1990-talet kunde Hg-lok
observeras i en del tjänstetåg.

Hg2-loken
Loktypen Hg2, vilken försvann ur lokregistret i
och med att BJ/SDJ-loken blev ombyggda till
Hg, kom att återuppstå under 1972 då en del Hg-
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lok byggdes om till multipeldrift. De med multipelanordning ombyggda Hg-loken omlittererades
till Hg2.
Multipeldriften Hg2+Hg2 visade sig vara av
stort värde för den allt tyngre lokalgodstågstrafiken, varför SJ lät bygga om ett flertal Hg till
Hg2.
I och med att de sista Hg2-loken togs ur trafik i
början på 1990-talet sattes punkt för en epok
bland svenska elektrolok som hade varat mer än
45 år.
Några Hg-lok är bevarade. Ett är deponerat till
Sveriges Järnvägsmuseum, för framtida renovering och återställande till ursprungsskick. Hgloket nr 752 tillhör numera Bergslagernas Järnvägssällskap i Göteborg. Loket har återfått den
orange/vinröda färgsättningen från BJ-tiden och
sitt originalnummer, Bergslagernas Järnvägar Hg
226.
GDG-vingarna pryder åter lokets fronter.

Lars-Olof Georgsson

Kindsbanan

Kinds Härads Jernväg mellan Borås och Svenljunga blev unik i svensk järn vägshistoria - det
var den första normalspåriga svenska järnvägen
som blev nerlagd. Men bara till hälften.
Signaturen var Kinds] och banan, som gick
genom glest befolkade trakter, blev ekonomiskt
ingen succe. Men den bidrog till ett uppsving i
framför allt Svenljunga.
Att Kindsbanan, som den populärt kallades,
kom till kan man tacka "järnvägslandshövdingen", greve Erik J. Sparre i Vänersborg för.
Sparre arbetade under alla sina landshövdingeår
hårt på att skaffa länet järnvägar. Och han lyckades i stor utsträckning.
Invånarna i Kinds härad och framför allt i
Svenljunga uppvaktade landshövdingen för att
få en järnväg mellan Borås och Svenljunga. Sparre
lämnade in en av honom undertecknad koncessionsansökan och den 11 augusti 1882 fick man
tillståndet. Befolkningen längs den planerade
banan tecknade aktier så mycket som deras tillgångar tillät. Borås-Herrljunga järnväg lånade ut
150 000 kronor och staten bidrog med ett lån på
500 000. Sammanlagt beräknades kostnaderna
till 1 250 000 kronor. Då hade man tvingats
stryka en förlängning till Mölnebyn söder om
Svenljunga och ett par bibanor.
I mitten av januari 1884 började arbetena.
Entreprenör var ingenjören och greven Fr. Arv:son Posse, anläggningen övervakades av Vägoch Vattenchefen i västra distriktet, major E.G.A.
Atterbom, och bolagets kontrollant blev överingenjör J. Danielsson.
Under de närmaste månaderna utökades arbetsstyrkan betydligt. Man började med 193 man
och i juni hade man 1 042 man på banbygget.
Terrasseringsarbetena var klara i december 1884.
Ett besvärligt arbete hade man vid Kovraberget,
ett par mil från Borås. Här fanns först en dalgång
att passera över och sedan ett ganska högt berg.

Posse tvingades bygga en stor bank för att komma
över till Kovraberget. Innan dess måste man
spränga sig genom ett bergsmassiv. Sprängmassorna därifrån användes som fyllnadsmaterial för banken. Denna blev trettio meter lång och
femton meter hög. Det var för övrigt med dessa
sprängningar vid Kovra som banbygget startade
i januari 1884.
På andra sidan Kovrabanken sprängdes en
klipphylla som järnvägen löpte på. Det påminde
om en alpjärnväg i miniatyr.
Ett annat besvär var Buttorps mosse söder om
Hillareds station. Här pålades det för fast underlag, men tyvärr sjönk pålarna ytterligare innan de
kommit ner till fast botten, med resultat att banan
sjönk på en sträcka av sextio meter. En över tre
meter djup vattenpöl uppstod ovanför banvallen
och det gällde att snabbt fylla igen den. Efter
mycket arbete satte sig banvallen till rätta. Men
just som man skulle öppna banan för trafik i
september 1885 så sjönk banvallen på nytt på
samma ställe, nu 1,6 meter! Så det blev att fylla
igen och invigningen blev uppskjuten.
Rälsen var mycket lätt, 17 ,2 kg per meter.
Kindsbanan kan anses ha karaktären av "ångspårväg" av samma slag som till exempel Gärdsbanan och Höör-Hörby järnväg i Skåne.
Från Nohab i Trollhättan beställdes två fyrkopplade tanklokmed löpaxel framför driv hjulen.
Det var lätta lok med en tjänstevikt av 18,7 ton.
Bakre hyttgaveln var slät. Kolförråden fanns
framför hytten, på vardera sidan av pannan, och
vattentanken låg mellan ramarna.
De två första loken, Kind och Grefve E.J.
Sparre, levererades 1884 och började med att dra
grus tågen vid banbygget. Loken var snabba, men
Kindsbanan var kurvig och backig så snabbheten
kom aldrig till sin rätt. 1886 köpte man ytterligare ett lok av samma typ. Det fick det något
främmande namnet Industrien.
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Teckning: Jan Stjernkvist.
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Kindsbanetåg med lok nr 2 Grefve E.J. Sparre vid Svenljunga 1905. Samtliga foton från Sveriges
lärnvägsmuseum.
Den enda broms som fanns på loken var en
hävstångsbroms och den sköttes av eldaren. Tågen bromsades av bromsare eller konduktör från
resgods- eller godsvagnar, som gick först och sist
i tågen.
Första vagnleveransen var trettio godsvagnar
från Atlas i Stockholm. Sju av vagnarna hade
skruvbroms. Dessa N-vagnar användes i huvudsak för virkestransporter, som Kindsbanan hade
mycket av.
Andra leveransen, också från Atlas, omfattade
sju personvagnar, åtta slutna godsvagnar och två
resgodsvagnar. Personvagnarna var korta med
smala bänkar och dörrar på sidorna. 36 personer
fick plats i en tredjeklassvagn. Kupeerna var
mörka och blev med tiden kraftigt impregnerade
av röken från lokomotiven. Passagerarna blev
inlåsta. Konduktören låste nämligen kupedörrama
utifrån och öppnade dem först när tåget kommit
in på stationen. Det gällde att inte lida av klaustrofobi! Passagerarvagnarna var helt bromslösa.
När Kindsbanan till en del lagts ner, byggde
nye ägaren Borås-Alvesta järnväg ihop en kombinerad post- och personvagn med en av tredje-

klassvagnarna. Resultatet blev en längre tvåaxlig
vagn med postkupe samt andra- och tredjeklasskupeer. Denna vagn kallades allmänt "Långe
Johannes". Den var helt misslyckad till konstruktionen och inte alls omtyckt av passagerarna. Efter några år ställdes den av och skrotades
på 1920-talet.
Vid Roppered, Hillared, Sexdrega och Svenljunga byggdes stationer, vid Kråkered, Norliden
och Ringestena blev det hållplatser. Kindsbanans tåg utgick från Borås övre station, liksom
också tågen på Varberg-Borås och Borås-Herrljunga järnväg. Därifrån gick tågen på Varbergbanans spår till Borås nedre, senare Borås central, för att sedan komma in på den egna banan. På
Borås nedre fanns en hållplats tills den då färdiga
Göteborg-Borås järnväg, GBJ, byggde det nuvarande stationshuset 1894.
Den 30 oktober 1885 invigdes Kinds Härads
Järnväg med extratåg till Svenljunga, stor middag på hotellet och tal av landshövding Erik J.
Sparre. Och den 1 november började trafiken på
den 39 km långa järnvägen.
Kindsbanan blev beryktad i hela Sverige för
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Tåg med lok 2 i H illared 1898.

'

En av Kindsbanans godsfinkor blev på 1930-talet styckegodssläpvagn till motorvagnarna på Borås-Alvesta järnväg.

Lok 3 Industrien blev senare
BAJ nummer 63. Här står det
avställt på 1930-talet.
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sin frikostigt lagda tidtabell. Genomsnittshastigheten var synnerligen blygsam. Det långsammaste tåget tog två timmar och trettio minuter på sig att köra de 39 kilometrarna. Det blir en
genomsnittsfart av 15 kilometer i timmen! Men
det fanns också "snabbtåg". Det körde sträckan
på en timme och trettiofem minuter, vilket blir
nästan 24 km/h. Man får betänka att banlinjen var
både kurvrik och backig, beroende på naturförhållandena. Vidare att det tog tid att koppla av
och på godsvagnar på stationerna samt låsa upp
och låsa igen alla dörrarna i passagerarvagnarna
varje gång! Under alla år fram till 1902 var
farterna desamma.
Personalen bestod av trettio man åren igenom.
Och fler behövdes inte, för det var bara ett par
personförande tåg om dan samt några godståg
efter behov. Man levde huvudsakligen på timmertransporter och annat större gods samt på vävnadsförläggarnas transporter. Passagerarantalet var
för det mesta blygsamt på tågen. Utom när
beväringarna skulle till och från Fristads hed, då
pressades resurserna till det yttersta.
Svenljunga var huvudorten. Där fanns den
administrativa delen, och där var lokstation och
verkstad.
1959 intervjuade jag en av de sista som hade
personliga minnen från Kindsbanan. Det var
Hugo Hansson, född 1878. Han kom i järnvägens
tjänst 1897 och jobbade bland annat som konduktör.
- Jag var anställd vid banan från 1897 till 1902,
då den lades ner, berättar Hugo Hansson. Första
åren var jag vagnsmörjare i Svenljunga. Jag
skulle smörja person- och godsvagnarna. Loken
smorde respektive förare. Inte vill jag påstå att
det var ett jobb som man stupade av trötthet av,
men jäkt fanns ju inte på den tiden.
1900 började Hugo Hansson som konduktör.
- Jag fick börja arbetet med att gå längs perrongen och klippa samtliga biljetter samt låsa
vagnsdörrarna, så ingen skulle öppna dem och
trilla ur. Vid varje station skulle jag ut ur resgodsvagnen, låsa upp samtliga dörrar i de två eller tre
passagerarvagnarna, klippa de nypåstignas biljetter, låsa dörrarna med konduktörsnyckel och
ge klarsignal. Det tog givetvis en hel del tid. Inte
minst på lördagarna då marknadsfolket till och
från Borås åkte med.
- Hur järnvägen kunde gå ihop ekonomiskt
förstår jag inte! För det mesta var det 20-30
passagerare med i varje tåg.Jag minns passagerarvagnarna som små, obekväma och stötiga. Första

klass var inte så tokig, men tredje klass var helt
förfärlig. På kvällarna bestod lyset i vagnarna av
stearinljus som tändes från yttertaket. Så det var
att klättra upp på vagnstaket, öppna en lucka och
tända stearinljuset, som satt i en glaskupa! Att
tända ljusen när det blåste en höstkväll var en näst
intill hopplös uppgift.
En legendarisk lokförare på Kindsbanan var
Nils Johan Ekelin. Han körde loket Grefve Erik
J. Sparre .
- Ekelin körde så tåget kom som en kanonkula
genom Kovraberget, sa en person som med egna
ögon beskådat underverket. Det var Ekelin som
en gång i slutet på 1880-talet råkade ut för en
fatalitet vid Kovra. Han drömde och stannade
inte vid Norlidens hållplats, där en gumma stod
och väntade för att åka in till Borås. Tanten blev
givetvis förgrymmad över att inte komma in till
Borås och tog sin hämnd. Hon vandrade till
handels boden i Roppered och köpte ett kilo grönsåpa, som hon omsorgsfullt smorde in rälsen med
i den svåra stigningen upp i Kovraberget.
När Ekelin kom tillbaka från Borås på eftermiddagen, gick det inte att komma upp! Hjulen
bara slirade. Först efter ett par timmars arbete och
svärande hade Ekelin och hans eldare fått bort
såpan så det gick att fortsätta. Gumman stod helt
förnöjd borta vid Norliden och tittade på Ekelins
och eldarens ansträngningar. Efter den gången
var Nils Johan Ekelin noga med att stanna vid
Norliden!
Kindsbanan fortsatte att fungera genom åren.
Tills katastrofen kom! Kapitalstarka intressenter
i Göteborg, med anknytning till Bergslagernas
järnvägar, BJ, satsade på en järnväg mellan Borås
och Alvesta med signaturen BAJ. 1896 lämnade
man in en ansökan om koncession till Kungl.
Maj :t. I den koncession som m~m fick fanns
inskrivet villkoret att styrelsen för BAJ före den
1 maj 1898 skulle ha kommit överens med Kinds
härads järnväg om hur det intrång som den nya
järnvägen innebar för Kindsbanans trafik skulle
lösas.
Det stod snabbt klart för den sistnämnda banan
att konkurs hotade. Saken löstes så att BAJ köpte
Kinds härads järnväg med rullande materiel för
en miljon kronor. Av summan skulle alla lån
betalas. När Borås-Alvesta järnväg var invigd
skulle Kindsbanan rivas upp. BAJ övertog järnvägen den 1 januari 1899.
Den nya sträckningen över GånghesterMålsryd-Aplared sägs ha kommit till efter krav
från de stora vävnadsförläggarna och fabrikan49

Svenljunga station 1898 med lok nr 1 Kindframför det blandade tåget.
tema i Toarp. Det naturliga hade annars varit att
behålla den stabilt byggda Kindsbanan och lägga
ny räls. Kostnaderna för BAJ:s nya sträcka blev
höga. Bland annat tvingades man dika ut en sjö
för att bygga bangården i Aplared.
BAJ invigdes den 23 december 1902. Man
gjorde så att sträckan mellan Borås och Kindsbanans station i Hillared, ett avstånd av 23 km,
lades ner. De återstående 16 kilometrarna mellan
BAJ:s station i Hillared och Svenljunga fick en
ny sträckning mellan nya och gamla stationerna,
och sedan anslöt man till Kindsbanans spår.
Hillareds gamla station revs.
BAJ behöll Kindsbanans spår från Borås nedre
till Åhaga, en sträcka av några kilometer. Anledningen var att man vid Åhaga hade byggt en
lokverkstad, som för övrigt fanns kvar ända till
slutet av 1960-talet. Nu är både den och spåret
borta.
Sista tåget på den ursprungliga Kindsbanan
körde samma dag som BAJ invigdes. En del
virkestrafik klarades av fram till i mars 1903,
men sen revs banan upp fram till Hillareds gamla
station. Den 3 augusti var arbetet klart. Ett par
kilometer av gamla Kindsbanan ingick i BAJ:s
linje strax innan Hillared.
De tre lokomotiven fick till en början gå kvar
på den återstående bandelen mellan Hillared och
Svenljunga, innan de bland annat fick dra lokaltåg på huvudlinjen och tjänstgöra som växellok
på Borås nedre. Loken ställdes av 1923, 1924
respektive 1929 och skrotades 193 3 hos W ockatz
i Göteborg. Personvagnarna skrotades successivt fram till 1920-talet.
BAJ byggde ut banan på sträckan Svenljunga50

Axelfors. 1940 övertog staten vad som då kallades Göteborg-Borås-Alvesta järnväg. Sträckan
Hillared-Axelfors förlorade sin persontrafik
1961. Godstrafiken fortsatte till 1988, och 1989
blev banan uppriven. Därmed hade den gamla
Kindsbanan definitivt upphört att existera.
Hur ser det ut i dag längs den gamla järnvägen?
Förvånansvärt mycket finns kvar. Den gamla
banvallen är från Borås och några kilometerfram
en landsväg. Strax efter Kråkered börjar den
sträcka som lades ner 1902. Det går att köra bil på
den.
Efter en stund kommer man fram till Kovraberget med skärningen, banken och "hyllan"
längs bergskanten. Det är rätt förbuskat på båda
sidor av Kovrabanken, men man kan ännu ana
djupet.
Roppereds station finns kvar, men helt ombyggd. Ännu så sent som 1959 fanns biljettluckan kvar i finrummet, den tidigare väntsalen, men
nu är den borta. Stinsens lilla lagård, jordkällaren
och brunnen är emellertid bevarade.
Sen mynnar banvallen ut i den nuvarande riksväg 27 mellan Borås och Värnamo samt fortsätter ett stycke på andra sidan för att därefter gå upp
i den nuvarande bandelen Borås-Alvesta. Ett par
kilometer längre bort börjar vallen på nytt. Där
hittar man resterna av Hillareds gamla station:
jordkällaren, grunden och lastkajen. Strax därefter anslöt den linje som BAJ byggde från Hillareds gamla till Hillareds nya station.
På resten av sträckan till Svenljunga är stationen i Sexdrega riven, medan Ringestenas lilla
hållplatskur står kvar liksom Svenljungas station. Den är i dag busstation.

Ovan Sexdrega station 1905 sedan BAJ tagit över banan. Kinds] lok 3 hade blivit BAJ 23. Flera av
Kindsbanans stationshus och banvaktsstugor stod vinkelrätt mot spåren vilket var ett karakteristiskt
drag hos 1880-talets ångspårvägar. På den nedre bilden syns samma station på 1950-talet. Stationshuset har förlängts och även förändrats på annat sätt.
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Svensk järnvägsstatistik

År 1867 reste summa två personer med tåg från
Degerfors till Mullsjö, en andraklasspassagerare
med snälltåg och en tredjeklasspassagerare med
blandat tåg.
Få verksamheter är så lätta att sätta på tal och
har samtidigt sådant behov av dem som järnvägstrafiken. Den som tänker skrivajärnvägshistoria,
vare sej det gäller en statlig eller en ursprungligen enskild bana, har stor nytta av att konsultera
den tryckta, officiella statistik som finns tillgänglig på forskningsbibliotek och hos vissa
myndigheter. Fast inte behöver man vara historiker. För järnvägsvännen är statistiken en fin
nöjesläsning och en som inte tar slut i första taget.
De volymer som här behandlas upptar cirka fyra
hyllmeter. Artikeln vill ge en kort överblick av
detta material.

Statens järnvägstrafik
Det inledande exemplet är hämtat ur statistikserien "Statens jernvägstrafik". Den ingår i Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), ett
samlingsnamn för de mestadels årliga statistiska
publikationer som utgavs av olika statliga verk
och styrelser utanför Statistiska Centralbyrån.
r ; Il officiella järnvägsstatistikens utveckling
tram till 1906 behandlas utförligt av S. Norrman
i SJ femtioårsskrift.
1864 inrättades ett statistiskt kontor inom Järnvägsstyrelsen. Den första årsrapporten avser 1862
men från följande år blir den fylligare och ett
mönster etableras. Först kommer uppgifter om
banlängderna, som tills vidare anges i svenska
mil. Så behandlas den ekonomiska ställningen,
där verket någon gång tillåter sej att polemisera
- statsjärnvägarnas hushållning var ett kärt allmänt debattämne, inte minst i riksdagen.
I en tabell får man så uppgifter om "rörliga
materielens styrka och användning", uppdelat på
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de tre trafikdistrikten. Med "styrka" avses närmast godsvagnarnas bärighet - totalt 757 833,4
centner, en rätt meningslös siffra som vittnar om
statistikbyråns långvariga motvilja mot avrundningar. Medeltalet per vagn, inklusive "bagagevagnar", är 151,5 centner.

Alltmer ohanterligt
I fraktgodstabellerna har man utskilt de tre viktigaste godsslagen: spannmål, järn och skogsprodukter, och av dem kan man bland annat utläsa att järnvägen användes för lokala transporter
mellan Södra station i Stockholm och Liljeholmen. Eftersom varje stations utbyte med alla
andra stationer anges blir det rätt så många siffror. Ännu fler blir det i de stationsvisa bilagorna
som upptar huvuddelen av volymens sidor. Det
är ur motsvarande tabell för 1867 som man kan
läsa om resandeutbytet mellan Degerfors och
Mullsjö.
Då hade antalet stationer vuxit och bilagorna
blivit ohanterligt många. 1867 var också det sista
året som sådana "alla till alla"-tabeller förekom.
Däremot fortsatte man länge att redovisa nyckeltal för de enskilda stationerna. Från 1864 fanns
rangordningstabeller beträffande trafikens omfattning, av vilka kunde utläsas att Lund från
början etablerade sin ställning som en av SJnätets viktigaste personstationer.
Statistiken byggdes på. Sjutton olika godsslag
redovisades separat från 1865, år 1867 tillkom
uppgifter om byggnadskostnader, inkomster och
utgifter för särskilda bandelar, 1869 inleddes
redovisningen av olyckor som efterhand blev
mer detaljerad. Från 1865 bifogades en karta av
god kvalitet - den som vill göra kartografiska
jämförelser bör söka rätt på den volym med
kartor över järnvägsnätets årsvisa utveckling
1856-1880 som publicerades det senare året.

1874 var som bekant ett år då utbyggnaden av
järnvägsnätet tog ett språng. Främst handlade det
om enskilda järnvägar men även statsbanoma
bredde ut sej. Detta år fick också statistiken en
reviderad uppställning som i sina grunddrag bibehölls under lång tid. Nu kommer bland annat
de fasta rubriker och tabeller som redovisar "bantågens gång", ett suggestivt uttryck som Torbjörn Mårtensson nyss har lånat som titel på sin
avhandling i ekonomisk historia. Rubriken fanns
kvar till 1895 och under den fanns fakta om
tågplan och viktigare trafikrubbningar. Uppgifterna om banunderhållet blev utförligare liksom
de om nya anläggningar. Vad gäller det senare
står oftast samma saker i regeringens budgetproposition, en upplysning till den som har lättare att
få tag på riksdagstrycket än på den offentliga
statistiken.

Mindre och mer
En motsvarighet till detaljredovisningen av stationernas trafik och ekonomi var de tabeller där
man för varje individuellt lok kunde utläsa hur
många mil det under året tillryggalagt i olika
slags tjänst, hur mycket kol, olja och talg det
förbrukat, dess reparations- och underhållskostnader. Även de tabellerna blev alltför vidlyftiga när lokparken växte, och från 1889 återgavs
respektive uppgifter endast för loktyperna. 1896
försvann de särskilda siffrorna om avkastning
och annan ekonomi för varje enskilt stationshåll.
Också en del andra detaljuppgifter bantades bort,
och man förstår att inte ens samtiden tyckte att
deras nytta stod i proportion till kostnaden och
arbetsinsatsen med att ta fram dem. Inte minst de
många medeltalsberäkningarna var arbetsintensiva.
Nedskärningarna balanserades av den automatiska volymökningen till följd av expanderande
bannät, materielpark och trafik. Vissa specialrapporter dök också upp i Statens järnvägstrafik,
om till exempel Värtabanans anläggning 1881
eller försöksverksamheten med elektrisk drift.
1887 får Statens järnvägsbyggnader en egen rubrik.

Med betydelse och utan
1906 sker en ny omläggning av redovisningen.
En utredning har efter en jämförelse med motsvarande utländska statistikpublikationer kommit fram till att en del förhållanden förtjänar en
bättre belysning, till exempel konstruktion, tra-

fik och olyckor. Samtidigt redovisas fler specialundersökningar. Resultatet blir åter en viss vo1ymökning.
1911 omorganiseras den statliga statistikutgivningen. Gamla BiSOS slås samman med en
rad andra serier till Sveriges officiella statistik
(SOS). Samtidigt krymper formatet från kvarto
till lätthanterligare oktav. Undantaget är just SJstatistiken som ser ut som förut, även om namnet
nu blir Statens järnvägar. Formatbytet sker här
först 1929. Även tjockleken reduceras efter hand
fram till seriens sista nummer 1953. Ett viktigt
skäl är att SJ successivt har skaffat sej många
andra publikationer.
Något för den verklige kalenderbitaren, fast
egentligen mest för forskare i ekonomisk historia, är de utförliga volymer om SJ vagnslasttrafik
som publicerades för åren 1906-1910 och sedan
för sju ströår från 1913 till 1937, och där man
bland annat kan läsa ut vilka stationer och enskilda järnvägar som varit största avsändare och
mottagare av ett antal godsslag. Denna serie
behöll intill slutet det gamla kvartoformatet.

Allmän svensk jämvägsstatistik
Vad de enskilda svenska järnvägarna beträffar
saknas egentlig officiell statistik före 1866. Det
året kommer i Statens järnvägstrafik som en
särskild avdelning Allmän svensk järnvägsstatistik. Också den expanderar snart och utges
separat från 1878. Skälet är inte bara volymökningen utan också att det är besvärligare och
mer tidskrävande att samla in uppgifter från de
allt fler enskilda järnvägsbolagen, vilket fördröjer utgivningen av Statens järnvägstrafik. I gengäld utkommer Allmän svensk järnvägsstatistik
så sent att det har gått över ett år sedan redovisningsårets avslutning, varför volymerna till och med
1903 innehåller även vissa uppgifter om det
mellanliggande året.
Det första "självständiga" året innehåller Allmän svenskjärnvägsstatistik en god beskrivning
av de då befintliga enskilda järnvägarna, och
tillkommande banor beskrivs på samma sätt inledningsvis i de följande volymerna. I tabellerna
är den första tidenjärnvägarna indelade i sådana
som står i "omedelbar" respektive "medelbar"
kontakt med statsbanorna, isolerade lokbanor
samt hästbanor. Den sista hästbanan med allmän
trafik försvinner ur statistiken 1875.
1903 var det dags för en större nyordning av
serien. Ambitionerna skärptes vad gällde både
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inlevererandet av grundmaterial (som fanns föreskrivet i nyare koncessioner) och i publiceringen som blev fylligare. Redovisningen bragtes i större överensstämmelse med den om statsjärnvägarna och det kom till exempel mer detaljer om bantekniska förhållanden och olycksfall.
Serien bytte 1911 format och namnet ändrades
till Allmän järnvägsstatistik. Detta sammanföll
med en större omläggning av statistiken som
bland annat drevs fram av Svenska Järnvägsföreningen, de enskilda banornas intresseorganisation. Det beslöts att återge vissa uppgifter av
beständigare karaktär bara vart femte år och att
ge större plats åt specialundersökningar. De
minsta banorna utsöndrades efter internationellt
mönster till kategorin "Järnvägar utan allmän
betydelse" som redovisades betydligt knapphändigare. Den hade inte fixa gränser utan banor
kunde både upp- och nedgraderas. Vissa spårvägar kom med, nämligen de sträckor och linjer
som fanns utanför städer och därmed fordrade en
järnvägsliknande koncession. Under rubriken
"Hissbanor" fanns det bara ett objekt, Åre bergbana.
Men under första världskriget blev också eftersläpningen i utgivningen allt svårare. Först i och
med 1922 års upplaga varmannågotsånärikapp.
Fast då reducerades också volymen avsevärt,
även om det delvis skedde genom en rationellare
typografi.
1910-talsvolymerna av Allmän järnvägsstatistik innehåller alltså mycket läsning och
många fascinerande detaljer som redovisas i noter till tabellerna. Det senare gäller också mellankrigstiden med de konvulsioner som kriserna och
vägtrafikkonkurrensen skickade genom det enskilda j ärnvägssystemet, med konkurser, bolagsombildningar och fusioner, driftsinställelser och
mer eller mindre tillfälliga statsövertaganden
men också med banupprustningar och moderniseringar av den rullande materielen.
Mot slutet av 1930-talet blir volymerna tunnare som en naturlig följd av att den övervägande
delen av de enskilda järnvägarna förstatligas
samtidigt som andra läggs ner. Uttunningen
fortsätte rtill 1953 varefter situationen från 1877
återställs, det vill säga att de statliga och kvarvarande enskilda järnvägarna samsas i en publikation, som får namnet Sveriges järnvägar.
Den utkommer fortfarande om än med eftersläpning. Det är en välredigerad men tunn skrift,
där de enskilda järnvägarna upptar en ännu mindre del. 1991 återstod endast SL:s båda järn54

vägar, Roslagsbanan och Saltsjöbanan, samt
TGOJ. Men en ny företeelse dök också upp i en
fotnot samma år, nämligen BK-Tåg. Vi får se
vilket genomslag våra shortlines och andra nya
privatajärnvägsbolag får i den officiella statistiken.
Det är förstås tidsödande att slå i ett stort antal
årsvisa volymer. Lyckligtvis finns det sammandrag med viktigare uppgifter för perioderna 18811915, 1881-1925 och 1881-1930. Den förstnämnda är utförligast.

Väg- och vatten
Vägar byggdes och förbättrades, hamnar anlades
och kanaler grävdes, sjöar sänktes och myrmarker utdikades med lån och/eller anslag från
staten. Järnvägarna föll vid sin tillkomst in i
samma mönster. Därmed hamnade de också under den tillsyn som utövades av Styrelsen för
Allmänna Väg- och Vattenbyggnader, och som
länge redovisades i en statistikserie med namnet
Allmänna arbeten. Men inspektionerna och statistiken gällde alla enskilda järnvägar som öppnats för allmän trafik, alltså även de som byggts
utan ekonomisk medverkan från staten.
I BiSOS infogades Allmänna arbeten 1872.
Dessförinnan får man söka efter distriktsinspektörernas årsrapporter i dagspressen, främst i den
officiella Post & Inrikes Tidningar där de brukade hamna följande sommar. "Postgumman" är
för övrigt en givande källa angående järnvägsnätets uppbyggnad under dessa tidiga år.
Vad järnvägarna beträffar är de första årens
rapporter knapphändigt och ojämnt rapporterade, något som väl varierade med distriktschefens ambitioner. Men snart blir materialet fylligare. Vi får förteckningar över de banor som
koncessionerats under året (alla koncessioner
ledde ju inte till byggd järnväg) och tabellariska
översikter av de enskilda banorna, där uppgifter
om trafik och rullande materiel visserligen är
knappare än i Allmän svenskjärnvägstrafik, men
som i motsats till den senare innehåller angivelser om största lutningar och minsta kurvradier.
Den karta som introduceras 1876, ett år efter den
i Statens järnvägstrafik, är kanske av störst intresse när det gäller de under byggnad varande
järnvägarna. 187 6 finns i Allmänna arbeten utritat
både Bysjön-Väsman och Malmö-Fjärdingslöv,
medan den senare saknas på kartan i Statens
järnvägstrafik.
Inspektionsrapporterna gör det möjligt att följa
alla viktigare förändringar i bana och byggnader.

Se spalten på nästa sida med exempel från MalmöTrelleborgs järnväg.
Ordningsföljden mellan banorna varierar: vissa
tider från norr till söder, andra perioder åt motsatt
håll, ytterligare andra i genomgående bokstavsordning. Från 1904 schematiseras rapporterna en
smula och vi får exempelvis veta hur många
meter diken som rensats under året. Allmänt sett
blir uppgifterna fylligare.
Vid omläggningen 1911 försvinner tyvärr referaten av inspektionsrapporterna. De återkommer visserligen 1917 men är 1921 borta för gott.
Kvar finns bland annat uppgifter om nya eller
förändrade koncessioner, elektrifieringar, tillstånd om förhöjd hastighet och annat. Volymerna blir allt tunnare och upphör av besparingsskäl 1940, om än med en eftersläntrare 19441947.

Övrig statistik
Det är den av Järn vägsstyrelsen/SJ och Väg- och
vatten utgivna statistiken som är av primärt intresse för den järn vägsintresserade. Men det finns
några andra serier att beakta.
Kungl. befallningshavandesfemårsberättelser,
det vill säga rapporter utarbetade på länsstyrelserna, en serie som upphör 1905, ger en bakgrund
om befolkning, näringar och kommunikationer
som är av värde för den som sysslar med äldre
epoker. Men de specifika uppgifterna om järnvägar finns bättre på andra håll.
Det ärevördiga verket Kommerskollegium utgav från 1858 serien Utrikeshandel och sjöfart
som från 1895 hette enbart Handel. Där finns till
exempel import- och exportuppgifter om järnvägsmateriel, både rullande och annan, om antal,
värde och land.
Fabriker och manufakturer ( 1856-1895), Fabriker och hantverk (1896-1910) och Industri
(1911-) ären publikationsserie där man kan följa
tillverkningen av olika industriprodukter, bland
annat lokomotiv.
Postverket har in i våra dagar behållit det kärnfulla namnet på sina statistiska årsrapporter. Fortfarande anges omfattningen av posttransporterna
på räls. Omfattningen var förstås en helt annan
före väg- och flygtrafikens genombrott, då det
för varje järnvägsförvaltning fanns siffror om
vilka distanser som postkupeer och postväskor
tillryggalade. Även den spårvägstransporterade
posten finns redovisad.

Om MTJ hos Väg- och vatten
Malmö-Trelleborgs järnväg inledde på 1880-talet listan med inspektionsrapporter i Vo V-serien Allmänna
arbeten. En genomgång fram till sekelskiftet ger en
anvisning om vad man kan hitta.
1884. Koncession bifallen den 18.4 för en bana om
29,4 km med rälsvikt 17,2 kg/m, största lutning 10
promille och minsta kruvradie 300 m. Arbetet ska
påbörjas senast 31.12.1885 och vara klart 1.1.1888.
1885. Terrassering och grusning är i huvudsak färdig. Tre lok, tio personvagnar och tjugo godsvagnar är
till största delen byggda.
1886. Banan öppnades 17.4 för trafik med en största
tillåtna hastighet av 25 km/h. Antalet godsvagnar nu
trettio.
1887. Avsyningsbetyg utfärdat 26.5. Ytterligare tio
godsvagnar från Atlas.
1888. Tre personvagnar har fått plåtklädsel. Inga
anmärkningar av vikt.
1889. Kolbodar har uppförts i Trelleborg. Målningen inomhus behöver bättras.
1890. 1 000 syllar har bytts och de nya är 2,4 m mot
tidigare 2,25. Vid Trelleborg sker impregnering med
"carbolineum original" till ett pris av 18 öre per syll.
Femtio vagnslaster grus har påförts banvallen. Nya
kolbodar byggda i Trelleborg och Vellinge.
1891. 2 000 syllar bytta. Spåret ligger ej så bra med
den tämligen tunga trafiken, rälsen bör förstärkas med
vinkelskarvj ärn.
1892. Redovisning tillsammans med TrelleborgKlagstorps järnväg. Vellinge har fått nytt godsmagasin och ny lastkaj, Hököpinge ny personplattform. Ett
lok är ombyggt. Inget skarvjärnsbyte ännu.
1893. Väntsalsbyggnad uppförd i Fosie, elektrisk
signalledning inrättad mellan stationerna i Trelleborg.
Södervärn har fått vändskiva och två nya spår. Fortfarande inga nya skarvjärn. Två lok har tillkommit
men tio godsvagnar är sålda. Personvagnarna är ej
tillräckligt underhållna.
1894. Åter enbart Malmö-Trelleborg. Samma anmärkning om personvagnarna.
1895. Ångfinka och tio godsvagnar anskaffade.
1896. Södervärn har fått ett nytt spår om 240 m och
Håslöv ett om 210 m.
1897. Banan har genomgått en grundlig reparation.
3 125 syllar har lagts in, en under varje skenlängd.
Vinkelskarvjärn äntligen på plats. 15 800 kbm grus
påfört. Tre nya godsmagasin och ett vattentorn byggda,
en personboggivagn anskaffad. Spårsystemen utvidgade i Vintrie, Tygelsjö, Håslöv och Skegrie.
1898. Ny station i Kulladal, lokstallet utbyggt i
Trelleborg.
1899. Alla växlar i huvudspåret utbytta, ny överbyggnad på alla broar, stängsel utmed hela banan.
Stationshuset utbyggt vid Södervärn, ny vaktstuga
mellan Skegrie och Trelleborg.
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Anders Jansson

Restaurangvagnen 100 år
Pionjärgärning på Uppsala-Gävle järnväg

Inte sällan dateras restaurangvagnens införande
på våra järnvägar till 1897 då Statens järnvägar
startade sin under lång tid mycket blygsamma
trafik. I själva verket var, som ofta med nya
service- och tekniska koncept, de enskilda banorna länge ledande, och först ut med restaurangvagnar var Uppsala-Gävle järnväg. Tidpunkten
är inte förvånande; stommen i järnvägsnätet var
vid denna tid färdigutbyggd, resurserna behövde
inte längre koncentreras på fortsatt utbyggnad
och expansion utan på konsolidering av verksamheten; en andra generation materiel, med
bättre komfort (värme, belysning, toaletter etc.)
och teknisk standard (till exempel boggivagnar)
hade börjat ersätta de äldsta tvåaxliga vagnarna
på huvudlinjerna; och inte minst viktigt i sammanhanget, industrialiseringen hade fått upp farten och i början av 90-talet blommade, för de
utvalda, högkonjunkturen - utvecklingen hade
kommit in i en ny fas med högre växel.
Varifrån uppslaget till att införa restaurangvagnar kom kan inte fastställas. I USA var emellertid servicen etablerad och i Europa hade vagnar funnits i trafik sedan ett drygt decennium. Att
ledande järnvägsmän gjorde studieresor utomlands var ingalunda sällsynt och kanske Sixten
Wikander, UGJ:s vd (1882-1898) och den som
driver frågan, under någon sådan fått tillfälle till
närmare bekantskap. I sin tillståndsansökan argumenterar bolaget för servering på tågen:
Då under årens lopp allt sedanjemvägen mellan Uppsala och Ockelbo öppnades för allmän trafik, den
genomgående persontrafiken mellan Stockholm och
Norrland betydligt ökats, och tiden för uppehållen i
Gefle eller på andra stationer å linjen numera är
afkortad, hvarigenom tillfälle för de resande att intaga
sina måltider vid stationerna ej med beqvärnlighet
medgifves, anse vi, att nu giltiga skäl förefinnas söka
å tågen anordna "Restaurations vagnar", för att på så
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sätt till någon del afhjelpa ovanstående olägenhet för
de resande, och få vi härmed vördsammast hos Konungens Befallningshafvande anhålla, om vederbörligt
tills_tånd, att i tågen mellan Ockelbo och Uppsala
stationer, för den väglängd deraf som ligger inom
Gefleborgs Län, få tillhandahålla resande mat vin
malt- och läskedrycker.
'
'

Första gången frågan kom på dagordningen var i
oktober 1893, men den bordlades då till följande
styrelsesammanträde den 28 november vid vilket man beslutade infordra anbud på tvenne
vagnar. På den korta tiden fram till nästa möte
den 13 januari 1894 hade anbud inkommit från
AB Atlas i Stockholm vars bud man beslutade
förkasta såsom för högt (a 11 600 kronor), i
synnerhet som Gefle-Ockelbo järnväg nekat att
skjuta till medel till försöket. Att det var ett
sådant framgår klart av protokollstexten, liksom
att man inte förväntade sig intäkter från restaurangrörelsen utan snarare emotsåg ett ökat
resande.
Istället beslutade man att på den egna verkstaden "provisoriskt låta inreda tvänne 2dra klassens personvagnar på sådant sätt att servering af
mat kunde under tågens gång åt medföljande
passagerare ega rum". För ändamålet utvaldes
två av de förstaklassvagnar (vid denna tid andraklass) som levererats av Kockums i Malmö till
banans invigning 1874, nummer 4 och 5, och
målsättningen var att vagnarna skulle sättas i
trafik den 1 maj.
Under våren antogs "ogifta" Emma Pihl först
att arrendera bolagets hotell i Tierp och något
~enar~ även de bägge restaurangvagnarna, till
arsskiftet vederlagsfritt och därefter för 1 800
kronor per år - att jämföra med 900 för hotellet!
Någon trafik med vagnarna till första maj blev
det inte, eller ens under maj, för som en lokal
avisa rapporterade: "Utrustningen har visat sig

vara besvärligare än hvad man kunde förutsätta."
Med tre månader för en så omfattande ombyggnad av två vagnar- samt två förrådsfinkortror jag inte att utrustningen behövde krångla så
mycket, tiden var sannolikt för snålt tilltagen.
Inte långt senare var det emellertid dags, och
lördagen den 16 juni 1894 invigdes Sveriges
första restaurangvagn. Så här skrev Gefle-Posten
i sitt tisdagsnummer:
En restaurationsvagn trädde i lördags i verksamhet å
Upsala-Gefle-Ockelbo järnvägar. Järnvägens högre
befäl invigde då vagnen med middag, som intogs
under förmiddagstågets gång till Ockelbo. Såväl matsal som serveringsrum och kök äro försedda med
elektrisk belysning. För förvaring af matvaror, öl, vin
m.m. är tillkopplad en särskild finka som skafferi,
hvarest äfven finnes inrymdt ett större isskåp m.m.
Inom restaurangen finnes till och med vattenledning, hvarigenom personalens arbete mycket underlättas. De nu engagerade, såväl hushållerska som kokerska och uppasserska (den senare klädd som rättvikskulla), hafva samtliga förr tjänat å ångbåt, och
kunde derigenom med större skicklighet än eljes skulle
varit fallet ombesörja serveringen. Dessa vagnar äro
tills vidare blott försöksvagnar. Finner bolaget att de
"bära sig" kommer sannolikt ytterligare en till att
byggas. Bära de sig icke, apteras vagnarne till passagerarevagnar.

Vagnen hade gått med morgontåget från Uppsala, och då varit allmänt tillgänglig och livligt
frekventerad. Från Gävle till Ockelbo förrättades
därefter själva invigningen med festmiddag för
järnvägens högre befäl. Påföljande lördag, den
23 juni, kom även den andra vagnen, 5-an, i trafik
så att en vagn kunde gå i vardera riktningen.
Vagnarna annonserades första gången i Sveriges Kommunikationer i numret av den 29 maj:
"Restaurationsvagnar komma att medfölja persontågen N:ris 1, 2, 3 och 4", vilket innebar (tåg
1) avg. Gävle5.30medank. Uppsala8.47; (tåg4)
avg. Uppsala 10.40medank. Gävle 13.55; (tåg3)
avg. Gävle 14.23 med ank. Uppsala 17.43 samt
(tåg2) avg. Uppsala 19.40medank. Gävle23.00.
Om varje vagn gick hela detta omlopp (varannan
dag?) eller halva dagligen, och då möjligen i
tågen 4 och 3 medföljde hela sträckan till respektive från Ockelbo, framgår inte helt klart. Under
vintertidtabellen, 1 oktober till 1 juni, inskränktes trafikeringen till tågen 3 och 4, vilket var
mönstren för de första årens trafik. För att fullständiga bilden av tidens förhållanden kan nämnas, för att citera "Kommunickan", att "Vid
Ockelbo, Harnäs, Elfkarleö, Söderfors, Tierps

och Dannemora stationer finnas hotell; restaurationer finnas dessutom i väntsalame å Örbyhus
och Orrskogs stationer. I Upsala finnes särskild
restaurationslokal belägen invid 2:dra klass väntsal".

Tillökning
Ganska snart uppstod problem i det att man bara
hade två vagnar och sålunda ingen reserv för den
skull någon av dessa skulle tarva verkstadsbesök. Vi låter än en gång protokollet tala, denna
gång av den 22 mars 1895:
Då det inträffat och esomoftast måste inträffa att en af
de 2 restaurationsvagnar, som för närvarande ginge i
de genomgående tåg som plägade medföra restaurationsvagn måste sakna sådan, hvilket åter alstrade missnöje bland passagerarne, hemställde verkställande direktören att en 3-dje restaurationsvagn
måtte få förfärdigas. Verkställande direktören ansåg
att största hushållningen skulle åstadkommas om en
restaurations vagn efter boggiesystemet finge förfärdigas, för hvilken vagn verkställande direktören förevisade af honom uppgjord ritning. En sådan vagn
kommer att inrymma bland annat rum för förråd så att
det undvekes att i tågen insätta särskild förrådsvagn.
En boggierestaurationsvagn skulle kosta 20,000 kronor, under det förändring af en gammal personvagn för
ändamålet skulle draga en kostnad af 5,600 kronor,
hvartill komme vagnens värde 4,400 kronor eller tillsammans 10,000 kronor . . . [Om] värdet af förrådsvagnen, som nu ginge med tågen beräknas till 3,000
kronor, men som i händelse vagn efter boggiesystemet
finge förfärdigas, icke erfordrades, skulle skillnaden i
priset uppgå till 7,000 kronor, hvadan verkställande
direktören ansåg att det skulle vara till fördel för
bolaget att nu låta förfärdiga en boggierestaurationsvagn. Då styrelsen emellertid ansåg att följden häraf
skulle blifva den att allmänheten skulle påyrka att
äfven det andra tåget medförde boggievagn för restauration och att bolaget slutligen skulle tvingas att tillmötesgå fordringarna i nämnda hänseende beslöt styrelsen, som ansåg att en tredje restaurationsvagn vore
behöflig, att en andra klassens personvagn skulle apteras
till restaurations vagn för en beräknad kostnad af 5,600
kronor.

På nästkommande styrelsemöte, den 24 maj 1895,
kunde Wikander uppvisa ritningsförslag till den
nya vagnen. Dessa var gjorda utifrån att vagnen
skulle förlängas för att göra matsalen rymligare,
och förses med ytterligare en axel för erhållande
av jämnare gång. Till en merkostnad av 1 000
kronor fann styrelsen det skäligt utföra vagnen
som Wikander föreslagit eftersom" åtskilliga beaktansvärda fördelar skulle vinnas". Vagn num57

mer 3, identiskt lik de bägge föregående, utvaldes för ombyggnaden vilken genomfördes 1895.

Från de första årens trafik
Ur arkivmaterialet framträder många detaljer
värda att notera. Bland dessa kan nämnas att
tredjeklass passagerare, "om de äro snyggt klädda
och iakttaga ett passande uppförande", från början hade tillträde till serveringen - ett förhållande
som dock föranledde klagomål varefter styrelsen
den 14 september 1895 beslutade: "På förslag av
VD:en och af förekommen anledning beslöt styrelsen att passagerare i tredje klassens vagn icke
ega tillträde till restaurationsvagnarne." Tredjeklass resenärer kunde ändå utnyttja dessa genom
att lösa prisskillnadsbiljett från tredje- till andraklass för den sträcka, under vilken måltiden intogs. Denna lösning skulle utesluta att vagnarna
utnyttjades för öldrickning, men torde inte ha
vunnit någon vidare tillämpning. Senare, från
och med sommartidtabellen 1906 (då för övrigt
SJ öppnade sina restaurangvagnar för alla resenärer), infördes, i samma tåg som restaurangvagnarna, serveringskupeer för tredjeklass resenärer vilka var i bruk till och med november
1919. Inte förrän med sommartidtabellen 1922
fick tredjeklass resenärer fritt tillträde till UGJ:s
restaurangvagnar.
Förhållandet till arrendatorn, Emma Pihl, var
heller inte det bästa. Hon klagade över det höga
arrendet, det var dyrare för vagnarna än för
hotellet, och snart justerades det också ner. Redan i augusti 1895 såg sig Wikander föranlåten
att tillskriva Pihl i det att han "på sednare tider
haft flere klagomål å restaurationsvagnarne, att
varorna äro dåliga och ofta ej finnas i tillräcklig
mängd, samt för dyra och att serveringen skötes
illa". Och fortsatte han: "Får jag härmed meddela
detta; på samma gång jag vill påpeka nödvändigheten af att dessa fel fortast möjligt blifva afhjelpta."
Förmodligen inträffade ingen avsevärd förbättring ty nästa vår avkrävdes hon slutligen sin
uppsägning efter det att arrendet varit utannonserat, och bland ett trettiotal sökande från hela
landet antogs i april 1896 hovmästaren å Grand
Rotel i Göteborg, Anders Hansson. Han innehade sedan driften av UGJ:s restaurangvagnar in
på 30-talet, sannolikt fram till förstatligandet av
UGJ 1933. I sammanhanget kan vara värt att
notera att såväl Pihls företrädare på Tierps hotell
som en majoritet av de sökande när arrendet
utlöstes var kvinnor. Det mönstret går sedan
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igen. En stor andel av de enskilda banornas restaurangvagnar drevs på entreprenörsbasis av
kvinnor, ofta framgångsrikt.
Den första tiden med en ny verksamhet upptas
självklart till en stor del med att finna formerna
för denna, på vilket ovanstående utgör några
exempel. Lika viktigt som de mer praktiska spörsmålen är naturligtvis den ekonomiska sidan av
saken. För 1895 gjorde trafikchefen Oscar Jacobsson (te 1875-1906) en "approximativ beräkning" av kostnaderna för att hålla restaurangvagnarna i tågen. Även av dessa framgår det att
incitamenten inte är förväntade intäkter från serveringen, utan mer en service gentemot resenärerna och för att locka nya sådana:
Vidare om man antager att endast en resande i hvardera
riktningen eller tillsammans 2 per dag vinnes mellan
Ockelbo och Upsala i följd af restaurationsvagnarnes
gång så blifver inkomsten derför eller för 2 Ildra klass
biljetter å sträckan Ockelbo-Upsala = Kr 18.30 x 365
d: = Kr. 6.679:50 per år, alltså är det sannolikt att det
icke kan blifva någon afsevärd förlust utan hellre en
ökad nettobehållning för jernvägsbolaget genom
restaurationsvagnames gång.

Tilläggas ska då att J acobsson, före det citerade,
räknat ut rullkostnaden för vagnarna, inklusive
förrådsfinkor, och då fått en kostnad av 6.938:80
kronor per år.

Vagnarna
De bägge först ombyggda andraklassvagnarna,
nummer 4 och 5, tillverkades av Kockums 1874,
somförstaklass, till UGJ:sförsta vagnuppsättning.
Närde tillverkades varde till storadelar av ny typ
och oerhört moderna. Det var genomgångsvagnar med plattformar och ingång via gaveldörrarna.
Som de första vagnarna i Sverige hade de utvändig teakpanel med liggande, ganska breda fyllningar vilka redan efter någon tid dock byttes
mot plåt då träets fuktrörelser blev för stora,
resulterande i sprickor och glipor. Teakpanelade
vagnar blev annars inte vanliga i Sverige förrän
framemot sekelskiftet men då med annat utförande på panelen, som stående spåntade lister.
Som förelöpare till länkaxelvagnen hade de ett
tidigt system för radiell inställning av hjullagren
- vilket underlättar gången genom kurvor - men
genom brister i konstruktion och underhåll uppstod ofta varmgång varför även denna nymodighet togs bort. Jämte dessa moderniteter kan nämnas att långbalkarna var av stål i I-profil (medan
buffertbalkarna ännu var av trä), bärfjädrarna
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UGJ 3 efter sin sista revision som restaurangvagn 1910. Vid ombyggnaden 1895 hade den försetts med
en tredje axel och hade ännu öppna plattformar. Foto Svlvm.

niobladiga av ny och längre modell (1 800 mm),
dragstången genomgående och avfjädrad med en
snäckfjäder, och buffertarna likaså med snäckfjädrar istället för de ditintills brukliga gummiskivorna.
Deras huvudmått var: längd över buffertbalk
9 ,5 meter, vagnkorgens utvändiga längd 7 ,6 meter
och dito bredd 2,9 meter. Den senare, 1895,
ombyggda nummer 3 var av likartat utförande.
Hur vagnarna tedde sig efter ombyggnaden går
inte helt säkert att säga då dokumentationen är
bristfällig. En hel del går dock att sluta sig till
utifrån de ursprungliga vagnarna, den senare
tillkomna 3-an, av vilka foton finns, samt de
"minnesböcker" som maskiningenjör Collberg
förde och vilka finns bevarade på Sveriges Järnvägsmuseum. Av detta material framgår att de
rymde tolv gäster, nästan säkert vid två små bord
och två större i 1+2-sittning, att de hade elektrisk
belysning vilket började inmonteras i hela tågsätt
sommaren 1894, kompletterad med fotogenlampor, att halva vagnen var matsal och den
andra kök och serveringsutrymme, vardera cirka
3,6 m långt, samt att inom köket fanns vattenledning men att ekonomiutrymmena inte var till-

räckliga, varför en till förrådsfinka apterad resgodsvagn medfördes, innehållande bland annat
ett större is skåp och lager av matvaror, öl och vin.
Vagnarna påbyggdes med lanternintak, i UGJ:s
eget utförande med elegant nedsvängda kortändar, medan de öppna plattformarna behölls.
Om den sommaren och hösten 1895 ombyggda
nummer 3 har redan framgått att den förlängdes,
cirka två meter, och, för erhållande av bättre
gångegenskaper, försågs med tre axlar. I sitt
ursprungliga utförande finns den på ett frimärksstort foto i F. Schernströms guidebok från 1897,
Dalarne - Rundresa Stockholm-Dalame. På bild
2 syns vagnen efter sin sista revision som restaurangvagn 1910. Den hade då fått inbyggda plattformar, mittaxeln borttagen och texten på sidan
ändrad från RESTAURATION; annars skiljer
den sig inte mycket från hur den bör ha sett ut
1895. Av interiören, bild 1 från 1897, framgår att
denna var i tidens smak med mönstrade lincrustaeller pergamoidtapeter på tak och väggarna ovan
fönstrens underkant; under den träpanel i valnötsf aner; stolarna är i nyrenässans, den vanligaste
matsalsstilen. Lägg märke till elbelysningen i
lanterninen, ringledningsknapparna för tillkal59

lande av betjäning och, inte minst, den eleganta
dukningen. Den lilla vita skylten över spegeln
förtäljer att vagnen byggts (om) på UGJ:s verkstad i Gävle. Genom dörröppningen skymtar
serveringsrummet med brickor, glashållare och
knappar till elbelysningen samt serveringslucka
in till köket.
De första förrådsfinkorna var helt provisoriskt
iordningställda gods- eller resgodsfinkor. Detta
antagligen för att spara pengar och för att, innan
något mer permanent iordningställdes, utvärdera
verksamheten. Senhösten 1896 ombyggdes tre
godsfinkor litt. Gl (med nummer 221, 224 och
226) för mer varaktigt bruk. Dessa utrustades vid
sidan av isskåp, arbetsbord etc., som även de
äldre, provisoriska vagnarna haft, med ångvärme
kompletterat med små kaminer för personalens
behov samt förbättrad belysning och ventilation.

Mat och dryck
V ad fick man då att äta i en restaurangvagn åren
kring sekelskiftet? De matsedlar jag haft möjlig-

het att jämföra, inklusive UGJ:s, visar ganska
stor samstämmighet såväl innehålls- som prismässigt.Bland kötträtterna är chateaubriand, biffstek med lök, biff i låda, kalv-, lamm- och fläskkotlett ständigt närvarande, ofta följt av wienerschnitzel och bräckt skinka. Vid sidan av kötträtterna, som kostade mellan 7 5 öre och en krona,
kunde man välja olika sillrätter, till exempel SOS
för 40 öre, eller omeletter för 50 till 90 öre samt
självklart smörgåsar i olika fasoner. Till efterrätt
fanns syltomelett, ost och kex eller olika fruktkompotter. Vid sidan av mjölk, kaffe och dylikt
erbjöd Anders Hansson inte mindre än sexton
viner i skilda buteljstorlekar jämte Ångbryggeriets
i Gefles lager, pilsner och iskällardricka samt den
då populära och allestädes närvarande portern.
Sprit har aldrig servererats i svenska restaurangvagnar. I vagnarnafanns emaljskyltar att rökning
var förbjuden men åtminstone efter sekelskiftet,
då de nya, större vagnarna sattes i trafik, tillhandahölls cigarrer a 10, 15 och 25 öre.
Att tredjeklassresenärerna skulle utgöra ett

Interiör från UGJ 3,fotograferad senast 1897. Foto Svlvm.
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problem är förvånande; större delen av dagsförtjänsten torde gå åt även för en enklare måltid
här.

Slutord
Detta var några glimtar från UGJ:s första år med
restaurangvagnstrafik. 1899 byggde UGJ på sin
egen verkstad en helt ny boggirestaurangvagn.
Den fick nummer 4 och ersatte den äldre tvåaxliga
med samma nummer. Den gamla 4-ans öde är
mig okänt; den försvinner ur "rullorna" i mitten
av 90-talet, kanske den brunnit eller på annat sätt
skadats. 1901 anskaffades ytterligare en boggivagn, denna gång tillverkad av Södertelje Verkstäder. Den ersatte den gamla 5-an vars nummer
den övertog. Den förlängda 3-an fanns kvar som

reservvagn till 1912, då den byggdes om till
kombinerad andra- och tredjeklass. När mittaxeln togs bort är mig okänt.
Under åren och decennierna som följde anskaffade inte bara SJ utan ytterligare åtminstone nio
enskilda järnvägar restaurangvagnar, som drevs
i varierande utsträckning och med varierande
framgång. Denna artikel om UGJ ingår i ett större
manus om restaurangvagnar i Sverige som är
under arbete. Att finna källmaterial till detta har
varit lite lotteri; vissa banor eller perioder är väl
belagda medan andra utgör vita fläckar. Finns
läsare till dessa rader som har kunskaper, bilder,
matsedlar, egna minnen eller annat att delge och
som kan tillföra något om restaurangvagnens
historia så är författaren tacksam mottagare. Sveriges Järnvägsmuseum kan förmedla kontakt.
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Lars Olov Karlsson

National Railway Museum, York

När man bedömer järnvägsmuseer finns det några
helt i en klass för sig: Sveriges Järn vägsmuseum,
museerna i Sacramento, Luzern och Mulhouse.
Sen kommer alla de andra. Men ovanför alla
dessa finns The National Railway Museum i
York. Museet i York är kanske inte det mest
imponerande när det gäller pedagogik. Men vilken samling! Här kan man verkligen höra historiens vingslag.
The National Railway Museum i York öppnades så sent som 197 5. Då ersatte det ett tidigare
museum i London. Detta var inrymt i ett gammalt
buss garage i Clapham och hade förutom järnvägsfordon också en stor samling från Londons lokal-

trafik. 1975 tillfördes järnvägsavdelningen det
nya museet i York, som blev en del av Science
Museum. British Rail, som tidigare tillsammans
med likaså statliga London Transport hade skött
museet, lämnade nu över föremålen. London
Transport tog sina föremål, och det blev sedan
London Transport Museum. Järnvägsbolaget
BR:s roll i framtiden blev enbart att stödja museet i York och att överföra historiska föremål
när de togs ur bruk.
I York övertogs det gamla lokstallskomplexet
strax nordväst om järnvägsstationen. I den jättestora hallen rymdes många spår runt två vändski vor. I angränsande byggnader fanns förråds-

Agenoriafrån 1829 är det äldsta loket på museet.
Samtliga foton Lars Olov Karlsson.

"Old Coppernob" från 1846 är ett av många
föredömligt vackert restaurerade lok i York.
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Uråldrig järnvägsvagn på
gammalt spår med flänsar.
Framför den står en nästan
lika gammal vagn, men den
har flänshjul och står på
gjutjärns spår.

En bit modern järnvägsinformation med bland annat
en tunnelring från kanaltunneln.

Ett smalspårigt ellok från kanaltunnelbygget visades under 1993 på museet i verkligt
bruksskick. Damen till vänster verkar dock inte vara imponerad.
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och kontorsutrymme. Museet öppnade och blev
snabbt mycket populärt.
Att museet i York är något i särklass förstår
man också av att det sedan öppnandet har haft
över 15 miljoner besökare. Personalstaben bestod till 1993 av cirka hundra personer, nu i den
allmänna sparivem nedprutat till fortfarande
imponerande sextio.
För några år sedan fick man problem med taket.
Det var ett kristidsbygge från tiden strax efter
andra världskriget (lokstallet i York blev bombat.
Platsen för bomben finns idag markerad med en
minnestavla och namnskylten från ett lok som
totalförstördes), och hotade att falla ned när som
helst. Museet fick utrymmas och ett nytt tak
byggdes under drygt ett år. Under tiden placerades en del av samlingarna i det tidigare godsmagasinet tvärs över gatan och öppnades som
The Great Rail way Show. Här kunde hela tågsätt
visas på en gång längs de långa lastkajerna.
Huvudtemat här var resandets utveckling. Denna
tillfälliga utställning blev mycket uppskattad,
och fick till och med priset "Museum of the
Y ear" 1991 ! Så när den gamla hallen återöppnades
1992 fick utställningen vara kvar, och hela mu-

seet fick nästan en dubbelt så stor yta som tidigare.
I den nyöppnade gamla hallen finns nu bara en
vändskiva kvar, och runt den står lokomotivens
stjärnor tätt. Här finns också plats för tillfälliga
uppställningar. Sommaren 1993 stod där bland
annat en del av ett Kanaltunneltåg och ett smalspårigt byggnadståg från tunnelbygget.
Att räkna upp alla godbitar som visas i York går
inte. Den som är intresserad måste själv ta sig dit.
Men vi ska nämna några: rekordloket Mallard,
Agenoria från 1829, Great N orthems formsköna
2A 1-snälltågslok nummer 1, Englands sist byggda
ånglok Evening Star, kungliga vagnar, godsvagnar av alla slag, smalspårslok och -vagnar,
modeller och föremål i all oändlighet. Allt kan
inte visas samtidigt så det pågår en ständig omväxling, speciellt av loken.
Till museet hör också ett förstklassigt bibliotek
och bildarkiv. Hit kan vem som helst komma,
men först efter överenskommelse i förväg. Museet är öppet alla årets dagar med undantag av
några få helgdagar.
Ak dit!
(Fler bilder från York på sidan 4.)

Det första Garrattloket köptes på 1950-talet tillbaka till England från Tasmanien (Australien) av
tillverkarenBeyer, Peacock & Co. Närfirman lade ner verksamheten kom loket till Ffestiniog Railway,
där det dock var för stort för att kunna användas. Sedan några år står det nu i York.

----------------------
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"Den fridsamme"
0

Järnväg på Aland

En artikel om en finsk järnvägsplan i en svensk årsskrift? Ja, dels är den närmaste omgivningen alltid av
intresse, dels var projektet kopplat till en järnväg
mellan Stockholm och Kappelshamn. Bakom signaturen "Den fridsamme"dolde sig den åländske publicisten Axel E. Danielsson, och texten är hämtad ur hans
bok Glimtar över Åland som utkom på Bro förlag
1942.

Tänk att det fanns en tid, då man på blodigt allvar
diskuterade frågan om anläggandet av en järnväg
i den åländska idyllen. Så värst länge sedan är det
inte, närmare bestämt 29 år. Men den yngre
generationen har knappast hört talas därom,
många av de äldre, som voro med på den tiden
och deltogo i överläggningarna i denna angelägenhet, ha gått till skuggornas land, och de som
ännu leva ha glömt saken.
Det har sitt intresse att skärskåda projektet,
sådant det framträdde och utvecklades. Det talades om under några korta månader, inte fullt ett
år, till dess det första världskriget utbröt sommaren 1914. Då spårade hela järnvägsfrågan obevekligt ur inte blott för Ålands utan även för
andra intresserade parters vidkommande.
Fram på hösten 1913 upptog Finströms lantmannagille till stor överraskning en diskussion
om anläggandet av en järnväg på Åland. Det var
ett intressant och djärvt projekt, som Finströmsgubbarna gåvo sig i kast med. Ortstidningen
omnämner emellertid inte med ett ord det anmärkningsvärda förslaget. Man får höra om det i
spalterna långt senare, då det genom omständigheternas makt inträtt i ett nytt skede, som från
början inte förutsågs.
Johan Jansson i Svartsmara - "Kal-Ersen"
med andra ord - torde ha uppträtt som initiativtagare. Förslaget gick till en början ut på att
järnvägen skulle tillfredsställa ett rent lokalt behov och dragas från Geta till Mariehamn. Såtill-

vida ledde frågan till positivt resultat, att en
kommitte tillsattes för att bereda spörsmålet, och
i denna invaldes förutom förslagsställaren bonden Johannes Eriksson och kapten J. Mannerström.
Inom kort inträffade något, som ställde hela
det åländska järnvägsprojektet på huvudet eller i
varje fall lade det på en annan bog. I tidningspressen begynte uppenbara sig artiklar om huru
den internationella trafiken mellan Ryssland och
Västeuropa på lämpligaste sätt skulle ordnas
över Finland. I Nystad spetsade man öronen och
började välva stora planer. Snart var man också
på det klara med att Nystad var den lämpligaste
hamnen på finländska fastlandet, det gällde blott
att få en bana dragen dit från Riihimäki. Nystadsborna tillsatte skyndsamligen en järnvägskommitte, som snabbt skred till förberedande åtgärder. Kommitten tänkte sig att trafiken från Nystad
skulle gå vidare med ångfärja till Åland, med
järnväg över Åland, därefter åter med färja till
Kapellskär på svenska sidan och slutligen med
järnväg till Stockholm. PåKapellskärsbanan hade
Nystadsborna naturligtvis ej något patent; tanken på denna hade redan varit aktuell i Sverige.
Så angelägen var man i Nystad, att anhållan
t.o.m. gjordes hos regeringen om omedelbar proposition till lantdagen om Riihimäki-Nystadbanans byggande.
Man kan i andanom se "Kal-Ersen i Svartsmara" gnugga händerna av förtjusning när han
hörde allt detta. Här var sannerligen bäst att
smida medan järnet var varmt. Det låg också i
sakens natur, att då det åländska järnvägsprojektet
en gång kommit upp, ett samarbete mellan intresserade kretsar i Nystad och på Åland skulle
komma till stånd. Ett sådant samarbete inleddes
även, och på Åland rönte planerna i Nystad det
livligaste understöd. Det fattades bara. Varför
låta en chans gå sig ur händerna?
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Redan på ett tidigt stadium resulterade samarbetet Åland-Nystad i en del förberedande åtgärder. Man skyndade att inhämta yttrande av
sakkunniga i Finland och Sverige. Chefen för
Sveriges väg- och vattenbyggnadsstyrelse, överstelöjtnant R. Stafsing, ställde sig som det heter
mycket sympatiskt till projektet om en järnväg
över Åland och inrättandet av dubbla ångfärjor,
emedan en sådan anordning vore särdeles förmånlig för vinnande av snabbhet och säkerhet i
förbindelserna.
Från åländsk sida begåvo sig Johan Jansson
och Johannes Eriksson till Helsingfors för att
inhämta nödiga upplysningar, varvid de sammanträffade med Nystadsherrarna. Vid ett besök
hos överingenjör K. Snellman i överstyrelsen för
väg- och vattenbyggnaderna uttryckte denne sin
tillfredsställelse över att ålänningarna äntligen
vaknat. Överingenjören uttalade som sin uppfattning, att det nog bleve nödvändigt med en statskommitte, som ägde taga såväl det nu föreliggande projektet som planerna på en snabbare
förbindelse över Åbo under omprövning, på det
att ett slutligt avgörande måtte vinnas om vilken
väg som bleve den förmånligaste. Det gick inte
att så utan vidare få ett definitivt ja-ord.
V ad som för Ålands vidkommande först bleve
nödvändigt, var nu instrumental undersökning
av den föreslagna järnvägslinjen. För att få medel
härför hade man bl.a. vänt sig till Mariehamns
stadsfullmäktige med anhållan om bidrag. Den
planerade undersökningen beräknades draga en
kostnad av 2,000 mk och stadsfullmäktige beviljade 500 mk, men fäste samtidigt som ett uttryckligt villkor att banans ena ändpunkt bleve Mariehamns stad.
Man arbetade febrilt och snart var tiden kommen för ett allmänt möte. Detta utlystes av lantmannagillet i Finström att försiggå på Emkarby
folkskola den 25 april 1914. En inbjudan utfärdades till" alla de personer från samtliga kommuner
på Åland, vilka i den internationella och åländska
trafikens intresse vill arbeta för att en järnväg
drages över Åland, och kommer vid detta möte
att behandlas och beslutas närmast i de frågor,
som gälla förberedandet av sagda trafikplaner.
Då trafikfrågan bland intresserade kretsar å fasta
landet såväl som i Sverige blivit synnerligen
aktuell, så är att emotse, att ålänningarna, som ha
att erbjuda en för trafiken företrädesvis passande
överfartsort, även äro intresserade och talrikt
församlas till berörda möte".
I elfte stunden före mötet drog "En utomstå-
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ende" i ortspressen en lans för Mariehamn. "Nystadsbornas storartade järnvägs- och ångfärjeprojekthar av ålänningarna tagits på fullt allvar",
skrev han. "Och varför icke det? Järnväg över
Åland är en löftesrik och lockande framtidsutsikt, som måste kunna samla det allmänna
intresset. Därom är sålunda intet annat än gott att
säga. Men varför i Herrans namn skall Hammarudda ställas som konkurrent till Mariehamn ?"
Sign. erinrar om att Nystadsborna själva ingalunda föreslagit Hammarudda, utan Mariehamn
som utfartspunkt för ångfärjan till Sverige. Detta
är också tämligen naturligt, menar han, ty Mariehamn har en ypperlig, djup och skyddad hamn,
som inga vågbrytare eller kostsamma anläggningar behöver. Däremot har Hammarudda intet
annat än djupt vatten att bjuda på. Och skall hela
det sydvästra Åland med Mariehamn ägnas alls
ingen omtanke, när man planerar framtidsanläg~ningar av den betydelse som en järnväg
över Aland skulle ha? Mariehamn erbjuder alla
naturliga företräden, Hammarudda intet. När en
gångjärnvägsfrågan på allvar nu tagits upp, böra
de, som närmast äro intresserade för planen, se
till att kunna samla intresset, icke att från början
framställa förslag, som måste stöta förståndigt
folk för pannan. Detta var nu "En utomståendes"
råd till mötet i Emkarby.
Och nu ha vi kommit till "det stora järnvägsmötet". Ett 40-tal representativa ålänningar hade
infunnit sig. Jan Jansson i Svartsmara öppnade
mötet och uttalade förhoppningen, att det märkliga j ärnvägsprojektet genom enighet och energi
från åländskt håll samt under värdefull medverkan av intresserade på fastlandet skulle ha möjligheter att bringas till en lycklig lösning. Här
gäller nu ej blott att tjäna egen fördel, utan
framför allt att gynna de internationella trafikintressena. Även i forna tider gick den stora
allfarvägen fram över Åland. För landskapets
vidkommande komme den nu planerade förbindelsen att betyda ett stort ekonomiskt uppsving,
men den kräver uppoffringar i form av tid och
penningar, och nu hoppades Jansson att alla
skulle vara beredda att offra något.
Mötets ordförande blev Tjudö-läraren Erik
Lindfors och viceordförande Bartsgårda-kaptenen Matts Jansson, medan pastor V .M. Lindell sannolikt på grund av sin kunnighet i stenografi
- kallades att föra protokollet.
För mötet föredrogs det betänkande, som uppsatts av den vid Finströmsgillets novembermöte
föregående år valda kommitten, som på grund av

Kartan visar att leden NystadÄland-Kappelskär med dess
dubbla färjeförbindelser nog
var ett rätt konstlat sätt att ta
sig mellan S:t Petersburg/Helsingfors och Stockholm.
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vad som under mellantiden förekommit helt fått
lägga om sitt uppdrag.
Inledningsvis framhölls i betänkandet, att ehuru
det strängt taget var ålänningarna, som i tiden
med ångaren "Sofia" startade trafiken Åbo-Mariehamn-Stockholm, så har Åland blivit mer och
mer förbigånget, bokstavligen förbigånget. Planer ha visserligen varit å bane att anlägga en
hamn vid Herrö skatan, men förslaget har ej befunnits lämpligt, och även kommitten, som undersökt projektet, har frångått detsamma. Däremot har ju kommitten tagit fasta på det s.k.
Kapellskärsprojektet i Sverige och tänkt sig att
detta lämpligen kunde kombineras med en järnväg över Aland. Man kunde tänka sig att Ålandsbanan skulle dragas från Hammarudda, fasta
Ålands sydvästligaste udde, antingen till Tengsöda vik med dess ypperliga hamn eller också till
Hulta skatan. Trafiken mellan järnvägens sydvästra ändstation och Kapellskär samt dess nordöstra ändstation och Lemo udde, ev. Nystad, på
finska fastlandet skulle förmedlas med ångfärjor.
Från Lemo kunde man tänka sig en bana till Åbo
eller någon annan punkt på järnvägsnätet. Kommitten hade uppgjort en kalky 1, enligt vilken hela
sträckan Stockholm-Kapellskär-HammaruddaTengsöda vik-Lemo-Åbo, eller 165 <list.min.,
skulle tillryggaläggas på 6 t. 54. min. Snett över
Åland eller från Hammarudda till Tengsöda vik
skulle tåget susa fram på en halv timme.
Likväl trodde kommitten inte att vattnen mellan nordöstra Åland och Lemo vore lämpliga för
en trafik med 14 knops färjor. Därför hade man
stannat för Nystad med dess djupa och rymliga
hamn. Vid sådant förhållande var man böjd för
att överge Tengsöda vik och i stället gynna Verkviken invid Boxö i norra Saltvik, som har två
djupa inlopp. Som ändpunkt västeröver på Åland
kunde jämte Hammarudda även Tellholm eller
Mariehamn komma i fråga. Det pointerades att
terrängen väl lämpade sig för en järnväg över
Åland i denna riktning och att banan genom

Jomala eller sydvästra Åland kunde dragas alldeles rak. Om för ångfärjorna beräknades en farhastighet av 16 knop och för tågen 80 km i
timmen, bleve fartiden för sträckan StockholmN ystad enligt alternativet Tellholm-Verkviken
7 t. 20 min., men enligt alternativet MariehamnVerkviken 7 t. 30 min. Tellholm-Verkvik skulle
tåget avverka på 30 min., men för MariehamnV erkvik bleve tiden fyra minuter längre.
Kommitten underströk att Nystadsbornas planer på en bana Riihimäki-Nystad, som i fortsättningen byggde på en bana över Åland samt
färjeförbindelser mellan Åland och fastlanden i
öster och väster, på det intimaste berörde Åland,
varför man här borde göra allt vad tänkas kunde
för att föra saken i hamn. Vidare föreslog kommitten att dagens möte skulle tillsätta en åländsk
järnvägskommitte för att ordna om en undersökning av de tre åländska banprojekten och hos
regeringen begära proposition hos lantdagen om
banans byggande. Önskvärt vore att höra mötets
åsikt om vilken sträckning man helst borde stanna
för. Samarbetet med Nystad borde också intensifieras. Från Nystads sida meddelades skriftligen
att Verkviksplanen hade deras gillande - faret
Nystad-Verkviken var rymligt, rakt och djupt
samt dessutom färdigt upptrallat och klart för utprickning. Ålänningarna uppmanades att skynda
på!
Under diskussionen ogillades Mariehamns
stadsfullmäktiges lokalpatriotiskt betonade villkor beträffande det nämnda anslaget för bansträckans undersökning. Det vore naturligtvis
förmånligt för staden och landsbygden med, om
Mariehamn bleve ändstation, men det kunde
också tänkas att undersökningen skulle stanna
för en annan ort, varför anslaget borde få användas utan villkor. Det var doktor Georg Hornborg,
som främst förde talan i denna sak, och han
understöddes av Johannes Eriksson, som uppmärksamgjorde på att Tellholm som ändstation
skulle ge en tidsvinst av tio minuter i jämförelse
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med Mariehamn, och tio minuter är en lång tid
när det gäller järnväg. Agronom Erik Lönegren,
som var Mariehamns talesman, ansåg att man
med kännedom om hamnförhållandena inte ens
kunde tänka på Hammarudda. En järnväg till
Hamarudda eller Tellholm bleve för Ålands vidkommande till ingen nytta. Men stadsfullmäktige skulle nog, trodde han, ädelmodigt stryka
villkoret för anslaget.
Mötet beslöt ingå till Mariehamns stadsfullmäktige med en anhållan i den riktning diskussionen utvisat. De kommuner, vilka närmast
komme att draga nytta av järnvägslinjen, skulle
själva få bekosta den förberedande undersökningen. För täckandet av ev. resterande utgifter
skulle man sätta igång med en garantiteckning.
På en omedelbart utskriven lista tecknades några
hundra mark.
En åländskjärnvägskommitte blev verklighet.
Den fick som ordinarie medlemmar bönderna
Johan Jansson, Johannes Eriksson och Erik Nordström, agronomen Erik Lönegren och redaktör
Julius Sundblom med doktor Georg Hornborg,
pastor V. Lindell, kapten Matts Jans son, lanthushållaren J. Mörn och lanthandlaren K. Blomroos
som ersättare.
Endast få dagar senare konstituerade sig kommitten med Johan Jansson som ordförande, Erik
Nordström som viceordförande, Johannes Eriksson som sekreterare och agronom Erik Lönegren
som kassör. Kommitten fann nödigt uppdraga åt
en särskild kommission att låta undersöka hamnförhållandena vid de föreslagna ändpunkterna
och inlämna utlåtande rörande de hamnar kommissionen funnit lämpligast att komma i fråga.
Därefter skulle sträckningarna i tur och ordning
undersökas. Ordföranden bemyndigades att sätta
sig i förbindelse med den svenske väg- och
vattenbyggnadschefen, överstelöjtnanten M.
Stafsing.
Det var en naturlig sak att man inte skulle dröja
med att slå alarm i Åbo. Åbo Underrättelser - för
att nu nämna endast den svenska tidningen - har
aldrig varit sent ute, när det gällt att bevaka stadens intressen.
Så snart resultatet av Ålandsmötet blev känt,
skyndade sig Å.U. att beteckna förslaget som
orealiserbart, detta såväl på grund av de väldiga
kostnader det komme att kräva som till följd av
bristande trafiksäkerhet på den tilltänkta linjen.
Cirka 50 milj. mk skulle det hela gå löst på,
kalkylerade tidningen, medan man kunde få till
stånd en ångfärjeled Åbo-Kapellskär samt en ny
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järnväg från Riihimäki station till Aura station
invid Åbo för 30 milj. mk. Det i stark utveckling
varande gamla Åbo vore väl också att föredraga
framför det lilla, obetydliga Nystad. Åland komme
ej heller att kunna förränta en dyr transitjärnväg.
Det blev givetvis knivkastning mellan Å.U. och
tidningen Åland, som ansåg att man i Åbo totalt
förbisett nackdelarna på linjen Åbo-Kapellskär.
Om också den svenska väg- och vattenbyggnadsöversten på sätt och vis välsignat det N ystadsåländska projektet, så höjdes även i Sverige röster emot detsamma. Talesman för en sådan uppfattning vart.ex. den bemärkte svensken Hjalmar
Cassel, som i sin tidning - Svenska Dagbladet skrev en artikel under rubriken "Sverige-Ryssland via Kapellskär". Av flere skäl ansåg han
projektet med järnväg över Åland och dubbla
färjerutter alldeles opraktiskt. Någon tidsvinst
uppstår ej järnfört med Åbo-linjen, men väl tillstöta nya anledningar till försening genom de
dubbla kombinationerna av järnväg och färja.
lsförhållandena mellan norra Åland och Nystad
torde också vara rätt besvärliga. Och en kostnad
på 50 milj. mk stode tydligen inte heller i någon
rimlig proportion till det vunna resultatet. Däremot förordade Cassel ett av överste Stafsing i ett
tidigare skede framlagt förslag om byggandet av
en bana från Åbo över öarna till Korpo.
Under tiden hade sakkunnigkommissionen
arbetat. Denna, som bestod av kaptenerna E.P.
Troberg, Otto Lindell och K.A. Karlsson, förordade som färjstation i norra Åland Tröttvik
öster om Ryssö samt i sydväst Mariehamn, "den
bästa vinterhamnen i Norden inom Östersjön" .
Då det dessutom måste förutsättas, i händelse en
järnväg byggdes över Åland, att tillbörli_g hänsyn
skulle tagas även till lokaltrafiken på Åland, så
borde enligt kommissionens åsikt den ena ändstationen ovillkorligen vara Mariehamn, ty i annat fall torde järnvägsmiljonerna vad Åland vidkommer kunna anses bortkastade, fastslog kommissionen.
Den 25 juli blev i dubbel mening en märkesdag
i detta järnvägsspörsmåls historia. Då sammanträdde nämligen första gången Nystads och
Ålands järnvägskommitteer till gemensam rådplägning angående den tillärnade järnvä&s- och
ångfärjeförbindelsen på sträckan N ystad-AlandKapellskär. Vid mötet, som var förlagt till Saggö,
föredrogs det nyssnämnda sakkunnigutlåtandet
om de lämpligaste ångfärjestationerna. Som station mot Nystad enades man om Tröttviken, varemot åt den åländska kommitten allena överläm-

nades att fastställa ändpunkten i söder. Då mötet
ansåg det vara av allra största vikt att få utrönt,
om sträckan mellan Åland och Nystad besvärades av drivis- något som ortsbefolkningen ansåg
uteslutet - beslöts att noggrant undersöka denna
omständighet, vilket arbete skulle fördelas mellan kommitten i Nystad och kommitten på Åland
och utföras med stor skyndsamhet. Tillika beslöts om okulär undersökning av den tillärnade
järnvägssträckningen.
Det sades här ovan att den 25 juli blev en märkesdag i järnvägsfrågans historia. Saggö-mötet
blev ej allenast de båda järnvägskommitteernas
första gemensamma möte, det blev också det
sista.
Kriget kastade redan då sin skugga framför sig
och några dagar senare bröt det ut. Det åländska
bantåget stoppade. Man har senare aldrig hört
talas om att det åter skulle kommit igång. Väl ha
tidningarna någon gång fantiserat om direkt trafik svenska sidan-Eckerö, bussar tvärs över Åland
och färjor österut, men det har knappast rört sig
om annat än teoretiska spekulationer i spaltfyll-

nadens intresse. Frågan om en järnväg på Åland
har i varje fall blivit gravlagd. Och den förblir
nog detta även för framtiden, mänskligt att se.
Inte ens ryssarna kommo sig under världskriget
för att anlägga en järnväg på Åland, vilken möjligen hade kunnat vara av strategiskt intresse.
I varje fall måste man ge de ålänningar, vilka i
tiden drevo på järnvägsfrågan, det vitsordet, att
de arbetade med rivande energi. Huru striden
slutligen kommit att gestalta sig mellan de olika
uppfattningarna om bästa sättet att ordna trafiken
mellan Finland och Sverige mot internationell
bakgrund, skulle varit nog så intressant att ha fått
bevittna. Men vi sluppo det. Den stora passageraren Tiden klippte av hela spörsmålet.
Det fanns i tiden sommargäster, vilka tyckte att
det var så vilsamt här på Åland, emedan det var
den enda trakt i landet, där man inte kunde nås per
telefon. Och så fanns det inte heller järnväg. Det
var förstås förerikstelefonens tillkomst. Nå, denna
kunde vi inte i längden undgå, ville det inte
heller. Men från järnväg ha vi förskonats.
Så i det avseendet är idyllen bevarad.

Någon järnväg över Åland
blev aldrig byggd. Däremot
förverkligades faktiskt järnvägsförbindelsen från Stockholm till Kappelskär. Åtminstone om man får tro Atlas des
chemins de fer d'Europe, 1983.
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Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1993

Det är möjligt att denna litteraturöversikt med
dess redovisande och/eller värderande och/eller
nyckfulla kommentarer nu har nått en gräns.
Närmare nio sidor i SPÅR är i mesta laget, tycker
jag själv. I genomsnitt kortare kan kommentarerna knappast bli om de ska ha något som helst
värde. Antingen får de stryka på foten eller också
får urvalsprinciperna ändras så att färre texter
kommer med. Hittills gäller som förut att omfångsgränsen neråt har satts vid två sidor, oberoende av sidans storlek. Redaktionen får väl grubbla
över detta problem, liksom jag själv, men synpunkter från läsarna är också välkomna.
Det senare gäller även tips om texter som bör
komma med i utkastet, oavsett hur det blir med
urvalet. Trots att Sven-Erik Olsson går fram som
en dammsugare över små hembygdsföreningar
och högskoleinstitutioner är det en del som missas i de årliga svepen. En del av det upptäcks
senare, som framgår av nedanstående "tillägg",
men ytterligare annat är nog fortfarande okänt för
oss. Järn vägshistorien har så många dimensioner
att den kan dyka upp i högst oväntade sammanhang.

Tillägg 1988:
Göran Adolfson, "Folke B Sundberg - drottningens kurir'', 10 s., i Hänt och känt kring
Kalmarsund, Barometern. [Om motoringenjören, bilbesiktningsmannen m.m. som tillika
var järnvägsentusiast och tog alla chanser att
få tjänstgöra som extralokförare, så småningom med officiellt certifikat - enda sättet att få
köra lok före veteranbanornas tid.]
Karl Elworth, "Tillkomsten av järnvägen Kolbäck-Ramnäs", B-uppsats historiska institutionen, Uppsala universitet, 25 s. [En trovärdig analys av de främsta drivkrafterna
bakom banans tillkomst och skälen till att
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den byggdes så sent - bl.a. existensen av
Strömsholms kanal och motståndet från
SWB, som övertog koncessionen först sedan
man insett att järnvägen inte kunde stoppas.]
Willy Gustafsson (red.), "Solberga stationssamhälle", 15 s., i Norra Solberga - bygd
ochfolk, 2, Norra Solberga hembygdsförening. [Gustafsson är en pålitlig hembygdsoch järn vägsforskare. Här handlar det mer
om samhället, mindre om järnvägen.]

Tillägg 1989:
Hans Nilsson, "En kunglig järnvägsstations
storhet och fall", 3 s., i Några historiska
märkligheter i Trosatrakten, Axplock. [Helt
kort om drottning Vilhelminas av Nederländerna avstigning i Vagnhärad f.v.b. Tullgarn
1924.]
Runo Nilsson, "Järnvägsarbetarna. Arbete, levnadsförhållanden och kontakter med lokalbefolkningen", Oknytt nr 3-4, 20 s. [Nilsson
summerar slutsatserna i sin avhandling från
1982 och visar hur anläggningsarbetet på
många sätt moderniserades i början av 1900talet, både tekniskt och socialt. Samt att rallares tvivelaktiga rykte är en internationell
företeelse.]
Åke Westberg, "Honnör för tåget!", Tunabygden, 3 s. [En tidstavla med en stroppig stins i
Matfors.]
Arne Wickberg i Minnen och historier från
bruksorten Timsfors, Pappers avd. 103. [Ett
par sidor om bl.a. om kollisioner i vägkorsningar och foton av dessa, vilket faktiskt inte
är så vanligt.]

Tillägg 1990:
Åke Asph & Olov Kalderen, "Hur järnvägen

kom till Lakvik", Spåret nr 1, 2 s. [Om ett
konkurrerande alternativ som saknade hamn
i Lakvik.]
Bengt Claeson, "Ett minne från Nunnebanans
dagar", 3 s., i Kilabygden, Kila hembygdsförening. [En snabbhistorik utan större värde.]
Jahne Nilsson, "Järnvägen", 10 s., i Trångsviken - samhället som föddes i en storm,
Alsens hembygdsförening. [En charmerande
bygdesägen med tvivelaktig sanningshalt:
järnvägsprospektörema blev så skrämda av
en storm att de uppgav sin plan att lägga banan på en bank över sjön och i stället följde
sjöstranden till Trångsviken.]
Eric Rörbom, "Inlandsbanan och en kväll vid
6-tåget", i Berg och Åsarne, 6 s. [Många
skribenter har berättat från många platser hur
bygdens folk samlades för att se på kvällståget, men här ges en delförklaring: tåget
kom med kvällstidningen.]

Tillägg 1991 :
Evert Andersson, "Wilhelmina Skogh", i En
bok om Växsjö, Sjörgrå och Lottefors, 3 s.
[Den bekanta restauratrisens liv har tecknats
förr.]
John Hemudd & Gösta Nilsson (red.), Nynäshamn förr. Intervjuer och artiklar. [Ett femtontal sidor i denna klippsamling handlar mer
eller mindre om järnväg.]
"HF 130 C - en krigisk typ", Spåret nr 2, 3 s.
[Om ett tyskt krigslok som tillverkades även
efter kriget; Aspa är från 1948.]
Stina Hultman, "Järnvägens tillkomst", 3 s., i
Lundabygden, 1, Lunda hembygdsförening.
[Huvudsakligen ett tidningsklipp från 1915.]
Karin Johansson, "SJ och posten", i En bok om
Växsjö, Sjörgrå och Lottefors, 6 s. [Om stationen i Lottefors.]
Kurt Johnsson, "Vislandabanan", Vår hembygd. Kyrkhults hembygdsförenings årsskrift, 2 s. [Om banarbete och om lättnaden
när ångtågen med deras brandrisk upphörde.
Mycket läckert foto av vattentorn med
vindpump.]
Björn Söderberg, "Järnvägens betydelse för
nyodling i Jämtlands län under 1800-talets
senare del", B-uppsats i historia, högskolan i
Östersund, 19 s. [Tvärbanan gav ingen nyodling men stationsträdgårdarnas exempel
höjde hortikulturen.]
Curt Tubin, "Några minnen som tågbud för 60
år sedan", Västgötajul, 5 s. [Det finns andra

som har berättat om livet som tidningspojke
men knappast någon så detaljrikt och målande. Här handlar det om turer med utgångspunkt från Herrljunga.]

Tillägg 1992:
Eva Bergström, Södertäljekringlor. En historia
om kringlor, kvinnor, kommunikationer,
kunder och kommers, Torekällbergets museum, 63 s. [När stambaneresenärerna från
Stockholm nått fram till Saltskog och senare
Södertälje S hade de hunnit bli småsugna och
inhandlade gärna en kringla genom tågfönstret. Verksamheten pågick in på 1960-talet.]
Hans Blomqvist, "Infrastruktur och stadsutveckling. En närstudie av Bollnäs", Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 52 s. [Omslagsteckningen är det bästa i
denna konventionella studie.]
Gösta Brinkell, "Järnvägsepoken", i Dalum vår hembygd, Dalums hembygdsförening,
8 s. [Om tillkomsten av UJ och VCJ, inte så
mycket mer.]
Sune Cairen, "När Strängnäs fick sin första
järnväg", i Strängnäs gilles årsskrift, 6 s.
[Det fanns flera konkurrerande förslag om
stationens placering.]
Olle Flodby, Handen. Från vägskäl till kommuncentrum, Hanveden. [Ett foto från torvbanan Slätmossen-Handen är behållningen
av de fem glesa järnvägssidorna.]
Maud Grönberger, "Järnvägen", i Veberöd,
1992, 4 s. [Tyvärr alltför lite om de lokala
förhållandena.]
Tom Hedlund, "En färd i tid och rum med
Saltsjöbanan", i Stockholm-Saltsjön 18921992, Stockholm-Saltsjön AB, 26 s. [Litteraturvetaren och järnvägsentusiasten presenterar båda sitt kunnande i denna kondensering
av boken från 1987. Här inom ramen för en
överdådig, ibland något sökt layout. Med det
nära samarbete som rått mellan Saltsjöbaden
och Saltsjöbanan när det gäller ägande och
sarnhällsbildning är f.ö. alla bokens bidrag
relevanta för den järnvägsintresserade.]
Ulf Johansson, Längs spåret Stockholm-Sundsvall, SJ Stab Information & Anfang, 127 s.
[En dryg fjärdedel av boken har gått innan
tåget lämnar Solna. Liksom i tidigare nummer av serien letar man efter små järnvägshistoriska horrörer och blir inte besviken:
"Örebro-Nora järnväg" och "Sundsvalls
gamla Centralstation" på en bild från 1906.]
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Lars Olov Karlsson, "Stocksund - station med
variation", i Modelltåg, 6 s. [Om livet kring
stationen ur en tågintresserad ynglings perspektiv åren kring 1960.]
Bengt Lindgren, "Minns Saltsjöbanan ! Tankar
inför en modell av ett stationshus", i Modelltåg, 6 s. [En pojke gör på 1920-talet utflykter från sin hemstation Storängen ända
till Saltsjöbaden och Stadsgården. Sensuellt
och konkret skildrat.]
Nils Lindgren, Magister Lindgrens historik
över Lerums socken, Artibus. [Järnvägen
glimtar fram här och var, mest konkret när
det gäller raset i Aspen 1913.]
Edvin Lindström (nedtecknare), "Historier från
Saltsjöbanan", i Stockholm-Saltsjön 18921992, Stockholm-Saltsjön AB, 6 s. [Såna här
anekdoter blir oftast platta i tryck men man
uppskattar blixtbelysningar av specifika
egenheter hos SSnJ.]
Ingela Marklund & Jonas Svensson, "Bär alla
vägar till Ystad?", i Jan Hogdahl & Jan Öhman (red.), Samhällsgeografiska studier i
Ystad, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. [Inte hade väl Ystad en tågfärjeförbindelse till Riigen som förlorades till
Trelleborg?]
Jan Sahlen (red.), Ulriksfors arbetarhistoria.
Berättelser i urval, 2, UAH. [Fakta om och
minnen från Ulriksfors (även om kaffestoppen där) och i viss mån Strömsund, totalt
26 s.]
Lars Westerlund (red.), Krångfors, Forsbacka,
Slut: långt borta - och nära, Artemis. [24
sidor om järnvägslivet kring Krångfors station på linjen Bastuträsk-Skelleftehamn.
Mest intressant och i sammanhanget originellt är de fylliga utdragen ur järnvägspolisen D.A. Rhodins dagbok från byggåren, inklusive några polisprotokoll.]

1993:
Göran P.D. Adolfson, Jeanssondynastin stoifinans med Kalmardominans, Asklepios.
[Två sidor behandlar kort Johan Jeanssons
insatser för Kalmar järnväg och KalmarBerga.]
Arne M. Andersson, "En museiförening fyller
tjugofem ... ", Tåg nr 10, 5 s. [Det handlar om
SRJmf. Även veteranbanor är en del av järnvägshistorien, och här finns även några glimtar från SJ sista trafikår på nätet.]
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Bernt-Olov Andersson (red), Norbergare
minns. Berättelser från Bergslagen, Gidlunds. [Åtta trevliga sidor med f.d. anställda
som berättar hågkomster från KNJ.]
Ingemar Andersson, "Järnvägar på och kring
Baltiska Utställningen 1914", ÖSJ-bladet
nr 2, 5 s. [Behandlar både de omfattande utställningarna av järnvägsmateriel, transporterna och den stora resandetrafiken som
krävde nya anordningar för både järnvägens
och spårvägens del. Fortfarande dock inget
foto av MYJ-hållplatsen Baltiska Utställningen! Om den tyskajärnvägsavdelningen,
som är utförligt dokumenterad, hade det funnits mer att säga.]
Lena Andersson-Skog, "Såsom allmänna
inrättningar till gagnet, men affärsföretag till
namnet." SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920, Ekonomisk historia, Umeå universitet, 237 s. [Om
den alltmer växande klyfta mellan lönsamhetskrav och ideologiskt-politiska hänsyn
som bl.a. utmynnat i 1988 års uppdelning i
banverk och trafikverk. Andersson-Skog är
inte säker på att de nya organisationsformen
blir fullt kapabel att klara balansgången.]
Olle Andersson, "50 år sedan sista ånglokomotivet från Vagn- och maskinfabriken i
Falun", GDJ-nytt nr 1, 4 s. [Historik om fabriken och om loket, TGOJ Gb 96.]
- "Kollisioner mellan tåg och landsvägsfordon", GDJ-nytt nr 2, 2 s. [Bra arkivforskning. Författaren var själv med om en dödskollision 1938.]
- "The big bang vid Margretehill", GDJ-nytt
nr 2, 3 s. [Om den enda svenska lokpanneexplosionen under gång då GDJ 17 Necken
gick i luften och fyra vagnar totalkvaddades.]
Sven Aremar, "Järnvägsbygge och järn vägsfolk", 11 s., i Staden - havet - människorna.
Läsebok om Halmstad, Settern. [Bara om
HNJ, dess start och personal, inget om stadens övriga järnvägar.]
Maj-Britt Bennheden, "Järnvägsstation och
banvaktsstugor", i Hallandsbygd, 5 s. [Långås station har beskrivits bättre förr.]
Arne Bergström (red.), 100 år med Bastuträsk
stationssamhälle, Artemis. [Hundra år efter
stambanan rullar en våg av minnesskrifter
fram genom övre Norrlands inland. Ett
femtital sidor i boken handlar mer direkt om

järnväg, både om byggena, livet vid stationen och trafiken, inte minst om tysktågen
under andra världskriget.]
Lars Erik Bemström, "Svenska järnvägars
resehandböcker", Spår, 6 s. [Den här typen
av litteraturöversikter är till stor nytta för
järnvägsforskaren, även om man kunde ha
önskat sej något fylligare kommentarer.]
Carl Braunerhielm, "Oscar Il i Eskilstuna.
Invigning av järnvägarna Oxelösund-FlenWestmanlands jemväg 1877 och Norra Södermanlands jemväg 1895", Eskilstuna museer årsbok, 13 s. [Består enbart av samtida
tidningsreferat. Somliga skribenter gör det
lätt för sej.]
Gunnar Bäckman, "Vikbolandsbanan hundra
år", 1, Gurklisten nr 4, 6 s. [Bygger på en
längre seminarieuppsats. Här behandlas tillkomsten och det konkurrerande decauvilleprojektet.]
Hans M. Carlsson, "Byte i Alvesta", I Värend
och Sunnerbo, 4 s. [En pojkes perspektiv på
stationslivet kring 1950. Intressant foto (från
1945) med ställning för luftvärnskulspruta på
stationshusets tak.]
Sture Danneskog, "Femton år vid Roslagsbanan", Roslagsexpressen nr 1, 5 s. [Klubbtidningen publicerar en rad goda och utförliga intervjuer med veteraner. Här om bl.a.
konduktörstjänst 1945-1960. Att döma av
personkarakteristikerna fanns det ovanligt
många original på SRJ.]
Gert Uwe Detlefsen, Die Schiffe der Eisenbahn, Urbes. [5 s. om Sassnitz-Trelleborg,
inte så mycket text men stora färjebilder.]
K.-E. Dixner, "NKIJ-epoken", i Människor jag
mött. Dix minns, KeDix, 6 s. [Ögonvittnesrapport från stor urspårning vid Knotebo
1948. I övrigt fräscha anekdoter från en bana
som varit synnerligen rik på sådana.]
Alf Eckerström, "På och vid spåret i Västanå",
5 s., i Malmbäck årskrönika, Malmbäcks
hembygdsförening. [Ej av intresse.]
Rune Edström, "Två matanzas i Normlösa",
Tåg nr 10, 3 s. [Omtryck från Gurklisten
1992.]
Erik A. Egervärn, "Inlandsbanan och HallenMarby", i Hallen och Marby, Hallen och
Marby pastorat, 3 s. [Om linjealternativet
väster om Storsjön.]

Gunilla Elvör, "Nästa stopp, Bankeberg! Ett
stationssamhälles gryning 1861-1892", Samhällsvetenskapliga institutionen, Linköpings
universitet, 46 s. [En noggrann studie av
järnvägens inverkan på en bondsocken. Den
var i detta fall rätt måttlig, men det nya transportmedlet fick ett snabbt genomslag för
godstransporternas del.]
Karin Englund, "En kort resume över tillkomsten av Nora-Karlskoga järnväg", Förstlingen nr 3, 14 s. [Ej egen forskning men återger
intressanta dokument. Läckert illustrerat som
nästan allt i Förstlingen.]
Berndt Enström, "Minnen från Karby", Spårstumpen nr 56 (hösten), 4 s. [Författarens
äldsta minnen från denna anhalt där postsäckar utväxlades i flykten är så tidiga som
från 1917 -18.]
Mary-Anne Eriksson, "Båttrafiken vid Bom ett stycke sjöfartshistoria", i Från bergslag
och bondebygd, 15 s. [Mest om båtar men
också om den lilla rallbanan norr om Nora
som fanns kvar ända in på 1920-talet.]
Harry Fahlgren, "Järnvägar i Rydabygden", i
Västgötajul, 2 s. [Lite om Håkantorp och
Rydaholm på UVHJ och Helås på VGJ.]
Bernt Forsberg, "Dieselväxelloken littera V 1
och V3", Spår, 6 s. [En detaljrik redogörelse
för konstruktion och funktion, mer översiktligt om tjänstgöringen.]
- "Minnen från järnvägen", Tåg nr 3, 8 s.
[Som stallvakt, eldare och förare i Gävle,
Hagalund och Bollnäs 1951-1960. Skrivet
med tydlig kärlek till både kollegerna och
maskinerna. Gärna fler långa artiklar i Tåg!]
- "Snälltåg på Ostkustbanan", Tåg nr 4, 2 s.
[Om tåg 57 med lok A 1000 HudiksvallGävle en kall februaridag 1953, byggt på
fadern Oscar Forsbergs förardagbok men
naturligtvis också på egna kunskaper om
banan och tjänsten.]
Martin Fritz, "Järnväg i älvdal. Bergslagsbanan
- tillkomst och första verksamhetstid", i
Kring Göta älv. Studier i en dalgång, Tre
Böcker, 5 s. [Inte så mycket om Bl-sträckningen utmed Göta älv utan främst om järnvägens ekonomiska betydelse för Göteborg.]
Kjell E. Genberg, Jagad på flykten, 253 s. ,
Knivens egg, 256 s., Det brinnande hjärtat,
254 s., Bro till kärleken, 254 s., Lyckans
höjd, 256 s. , I fjällets grepp, 250 s., Bok73

nöje. ["Sveriges meste författare" har startat
en romanserie om rallaren Robert Stark som
här är med och bygger stambanor genom
Norrland. Snabbskrivet och fullt av genrens
alla klicheer, men man får intrycket av gedigen research. Vem skriver den första romanen med miljö från de järnvägar som byggs i
dag?]
Sven Gerndt, "Så var det vid våran bana!", Tåg
nr 7, 5 s. [Av Bengt Hammar bearbetat omtryck från 1958 om stationer och människor
på Orsa-Härjeådalens järnväg.]
Ulf Gothefors, " ... ej wana att böja sig för
någon", eget förlag, 42 s. [En fin teckning av
bygden, stambanans framväxt och det spirande stationssamhället Älvsbyn utmynnar i den
på domstolsprotokollen byggda beskrivningen av ett stort slagsmål mellan rallare och infödingar på Älvsby marknad 1892.]
Olle Granelid minns, "Från station till station",
Roslagsexpressen nr 4, 3 s. [Om flera års vikarierande som tågklarerare.]
Arne Gren & Per Höij, Från stubbe till resecentrum. Hallsbergs stationsområde 18601993, 29 s. [Innehåller en mycket trevlig
kronologisk tablå. En utförligare historisk
behandling än i flertalet andra skrifter som
utges vid stationsupprustningar.]
Sture Grönlund, "Falun norra - en gång i tiden
en betydande trafikplats", GDJ-nytt nr 2, 3 s.
[Mycket detaljrikt om växlingsarbetet på
1960-talet.]
- "Några minnen från spåret till Falu gruva
omkring 1950", GDJ-nytt nr 1, 3 s. [Målande beskrivning av alla småspåren och deras
uppgifter.]
Peter Hagren, "Järnvägsspontanorterna Nässjö,
Vännäs och Storuman - en jämförelse", Spår,
4 s. [Monografierna i bok- eller artikelform
över "järnvägsspontanorterna" börjar bli
många nu och det kunde vara dags för en
större sammanfattning. Hagrens bidrag är en
blygsam ansats. Hans påpekande om SJ:s
omtanke om de anställdas boende och välfärd som exempelgivare förtjänar att understrykas.]
Gunnar Hallbeck, "Ett fotografi berättar ... ",
GDJ-nytt nr 1, 3 s. [Livfull beskrivning av
skidtåg med strejkande ånglok på Västerdalsbanan.]
Christer Hammare, "Hästar vållade urspåring
på 1950-talet", GDJ-nytt nr 2, 2 s. [Om en
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olycka på f.d. OHJ med skador för en halv
miljon.]
Thomas Helin, "Fröseke - en station längs
Ruda-Älghults järnväg", i Älghultskrönika,
11 s. [Det naturligare namnet Kronofors
riskerade förväxling med Kramfors. En bra
karta, och så får man upplysning om den
kortlivade hållplatsen Fagerqvists brygga.]
Sven Hellman, "Älvseredsgrabben som blev
målningschef vid SJ:s elektrobyggnader", i
Krönika från Fagereds pastorat, 6 s. [Om
Stig Hultins karriär. Alltså mest personhistoria men ett skojigt foto av en gengasdriven
banmästardressin.]
Rune Hillström, "Mitt liv som banarbetare vid
DONJ", JTJ-nytt nr 1, 3 s. [Betonar hur tungt
jobbet ofta var, oavsett det gällde slipersupplastning efter rullande tåg, snöskottning
eller omlastning i Ockelbo.]
"Himle - stationssamhälle och bygdecentrum",
9 s., i Jacob Bjärsdal (red.), Spannarp. En
halländsk hembygd, Spannarps hembygdsförening. [Hallandsjärnvägarna hade ett
ovanligt tydligt samband med mejerier: sådana anlades vid alla tio stationerna mellan
Anneberg och Tvååker. En tvivelaktig historia återges om hur MHJ fick en snävare kurva genom att stakkäppar flyttades.]
Mats Hjälmroth, "Loken som benämnts Nora",
Förstlingen nr 4, 5 s. [Det har funnits tre
sådana lok men artikeln handlar mest om
NKJ 7.]
- "SWB GK 442 - 'Smörvagnen"', Förstlingen nr 1, 3 s. [Uppgifter ur SWB-boken.]
Yngve Holmgren, "Hägghultsbanan - hur
smalspårig var den?", 1-2, ÖSJ-bladet nr 2 &
3, 4 + 7 s. [Så småningom 800 eller 802 mm,
besvarar Holmgren rubrikens fråga i Mats
Fredings efterföljd, men om spårvidden före
1908 lämnar de noggrant redovisade och
värderade källorna inget säkert besked, ej
heller om banans första lok.]
- Kristianstadsbanans lokstall i Åhus, S:ta
Annas Gille, 10 s. [Man må beklaga att Yngve Holmgren numera nästan alltid väljer så
små ämnen, men dem behandlar han suveränt och med utblickar mot de större sammanhangen.]
- "Tendersnöplogarna", 4, ÖSJ-bladet nr 1,
6 s. [Efter några års uppehåll avslutar Holmgren sin artikelserie, samt ger en översikt av
alla de tretton tendersnöplogar som funnits
samt de fyra eller fem tendersnöskraporna.]

"Ängsholm och Klagshamnsbanan", ÖSJbladet nr 3, 4 s. [En liten bana och en liten
station - Sveriges kanske minsta normalspåriga stationshus och så lättbyggt att det en
gång blåste ut i åkern - men klart intressant
med vattentornet, grusspåret och den så småningom övervuxna semaforen. Kleinkunst
kunde man kalla Holmgrens artikel.]
Arne Hällqvist, "Märstarälsbussarna", Tåg nr
10, 4 s. [En del känner man igen från Hällqvists rälsbussbok men det finns också nya
uppgifter.]
-

Anders Jansson, "Slp - alternativ till Tp?",
Jernvägsnytt nr 4, 5 s. [Avtryck av förfrågningsunderlaget som gällde tretti lok. Henschels ritning återges.]
Bertil J unggren, "Berättelser kring en järnväg",
i Från Ransberg och Kyrkefalla, 4 s. [Förströdda minnen kring tågen i Tibro.]
Bo Karlsson, "Askersundsjärnvägen åren
1884-1955", i Från bergslag och bondebygd, 19 s. [En trevlig artikel. Visste ni att
den uppbrutna rälsen såldes till Indien? Men
ASLJ skulle behöva en egen liten bok.]
Christer Karlsson, "För tio år sedan, hände ...
Tåganteckningar från 1983", Ängtrycket nr 3,
4 s. [Pågatågstrafikens start, restpersontrafiken på Lommabanan, ångvärme på norra
Själland och Y7-anhopning i Ulricehamn
tillhörde det som noterades och som nu sympatiskt nog publiceras.]
Verner Karlsson, "Hemsk olyckshändelse å
Wexiö-Tingsryds jernväg", Ting sås hembygdsförenings årsskrift, 6 s. [Ett collage av
samtida (1897) tidningsklipp.]
Kockums järnvägsfordon genom tiderna,
Kockums industrier, 36 s. [Ett bildhäfte med
ett leveransfoto och en kort men bra bildtext
på varje sida.]
Olle Kronbjörk, "SJ Hagalundsanläggning",
1-2, Tåg nr 5 & 6, 6 + 6 s. [Först en nyttig
översikt av Stockholms övriga, äldre maskintjänstanläggningar, därefter en genomgång
hus för hus/funktion för funktion under perioden före respektive efter 1960. Bra!]
Vincent Kärager, "Ystadjärnvägarnas historia",
5, 6 & 7, Ängtrycket nr 2, 3 & 4, 4 + 2 + 4 s.
[Visst var Y stad-Skivarps järnväg kort och
kortlivad men nog hade historiken förtjänat
mer än tretti rader. Utförligast och bäst är avsnitt 7, om Ystads järnvägar på 1900-talet.]

Per-Åke Lampemo, "Västgötabanans sista år",
Jernvägsnytt nr 3, 3 s. [Om godstrafiken
Nossebro-Skara-Götene 1981-87.]
Kenneth Landgren, Saltsjöbanan, SJK, 128 s.
[Alf Bökmans, Tom Hedlunds och andras
framställningar i all ära men det har behövts
en "konventionell" och utförlig monografi
om Saltsjöbanan. Nu finns den.]
- "Saltsjöbanan 100 år", Tåg nr 5, 3 s. [Sammanfattning av boken.]
Gunnar Lind, "Motorvagnssnälltåget 97 /98",
Tåg nr 6, 2 s. [Om ett tåg som begripligt nog
blev kortlivat - det var inte populärt att åka
nio timmar Ånge-Boden i en Xoa7.]
Mats Lindberg, "BCo 1036 - en särling bland
SJ:s personboggivagnar", ÖSJ-bladet, nr 2,
6 s. [SJ-försöken 1893 att bygga samman
äldre tvåxliga vagnars korgar till boggivagnskorgar fick ingen fortsättning, varför
beteckningen "särling" passar för denna vagn
vars historia noga redovisas.]
Erik Lindgren, Om posten vid Mellersta Östergötlands Järnvägar, 30 s, Om posten vid
Gotlands järnvägar, 1878 års linjedel, 21 s.,
Om posten vid Gotlands Järnvägar, fortsättningen av 1878 års linjedel, 24 s., Något
om posten vid och omkring järnvägen VisbyLiirbro, 26 s., Något om posten vid MalmöKontinentens järnväg, 20 s, Förlaget På post.
[De positiva omdömena från tidigare årsutkast gäller. I MKontJ-häftet finns en tabell
över i vilket häfte som olika järnvägsstationer (cirka 550) förekommer.]
Malte Ljunggren, "Blekinge kustbana", 8-9,
Ängkvasten nr 1 & 2, 8 + 9 s. [Evighetsserien sniglar sej fram. När kommer boken
som bygger på det förträffliga materialet?]
"De svenska ellokens historia", 4-5, Ängkvasten nr 1 & 2, 5 + 2 s. [Den serien är kanske alltför teknisk för att lämpa sej som bok.]
Lisa Lofors, "Järnvägen" 4 s., i Boken om
Marmaverken, Föreningen Marmabygden.
[En linbana till havet konkurrerade med järnvägen om massgodset.]
"Lotta går och August kommer på banan
Österbymo-Eksjö", Gurklisten nr 1, 3 s.
[Omtryck från 1953.]
Kjell Lundholm, "Artonhundratal - järnvägsbyggarnas tid", 8 s., i Norrbotten i den svenska historien, Norrbottens museum. [Givande om hur Tornedalen miste i betydelse för
övre lapp marken när malmbanan kom.]
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Peter Löf, "Potatisvagn", Jernvägsnytt nr 2,
2 s. [Intressant om två NKIJ-vagnar med
värmeelement som mest gick RansäterKarlstad.]
Åke Lönnfors, "Granbergsdals station", 5 s.,
och "Stinsbostället i Granbergsdal", 2 s.,
Förstlingen nr 3. [Stationen flyttades för lutningens skull 1911-12.]
Göran Marklund, fyra kapitel om totalt 24 s. i
]örn hundra år, Artemis. [Att Marklund
skriver väl vet järnvägsvännerna sen tidigare. Mest om de båda byggena, av stambanan
och tvärbanan.]
- "Med ånga och el", intervju med förarveteranen Stig Jonasson, Roslagsexpressen nr 3,
2 s. [När loket körde slut på kol i Sättrabybacken fick man samla ved i skogen.]
Ola Nilson, "Ånglok på Östgötasmalspåret",
4-6, Gurklisten nr 1, 3 & 4, 4 + 3 + 3 s. [Om
Västerviksbanornas sista ånglok med personliga minnen från tiden kring 1930, om
VB 6-8 samt om NBJ/NVHJ 15.]
Sven-Eric Nilsson, "Södra stambanans väg till
Osby", 1, Osby hembygdsförenings årsbok,
19 s. [En gedigen genomgång och värdering
av allt för ämnet relevant material som tycks
finnas bevarat.]
Lennart Normen, "Vattnet som transportled i
östra Värmland", 1-3, Geografiska notiser nr
2, 3 & 4, 8 + 10 + 8 s. [Bygger i järnvägsavsnitten mest på Bodstedt, men berättar
också att SJ till 1945 hade skyldighet att
underhålla den svårt olönsamma Bjurbäcks
kanal.]
Peter Olausson, "Drömmen om järnvägen", i
Tom Hultkrantz & Peter Olausson, I enens
rike. En sockenbok om Gillberga i västra
Värmland, Gillberga hembygdsförening, 5 s.
[De många olika järnvägsplanerna väckte
heta debatter. Och 1930 års kommunalval
var en stor framgång för partiet "Mot järnväg".]
Anders Olsson, "Landskrona-Kävlinge Järnväg
100 år", ÖSJ-bladet nr 4, 5 s. [En koncis
historik över en bana som så småningom
förtjänar en fullstor sådan. Kanske kan den
komma när f.d. LaKJ får dubbelspår som del
av Västkustbanan. "Enligt uppgift" fanns det
i Kävlinge ett av järnvägsbolagen samägt
lok, står det i Olssons artikel, men nog är väl
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det lokets existens belagd?]
"Längs pågatågens spår. 1. Malmö-Lund",
1, Angtrycket nr 4, 3 s. [Historiska notiser
kring gamla och nya trafikplatser. Fast låg
inte Åkarps äldre stationshus mer väster än
norr om spåren?]
Håkan Olsson, "Ett märkligt 90-årsjubileum",
Tåg nr 4, 3 s. [Den egna MU-boken har
kompletterats med Skånska Dagbladet som
källa för berättelsen om annandagsstormens
verkningar 1902.]
- "MLJ 1 i Limhamn", Tåg nr 2, 3 s. [Olsson
har skrivit utförligare om ämnet förr. Tjänar
här som bakgrund till Lars Olssons reportage
om den omfattande men lyckade renoveringen av loket.]
- "Tyringeolyckan, kompletteringar", Ångtrycket nr 3, 2 s. [Intervjun med lokförare
Lennart Andersson tar avstamp i olyckan
1942 men handlar mest om militärtåg på
Haparandabanan.]
-

E. Bertil Persson, "Mera om Törefors bruk",
Karven nr 1, 2 s. [En tidigare på bl.a. järnvägsarkeologi baserad artikel om en småbana
kompletteras med en som beskriver nyfunna
ritningar och ger mer av bakgrunden.]
- "Omformare till MBV", Karven nr 2, 8 s.
[En genomgång av eldrifts- och omformartekniken inleder en konkret beskrivning av
aggregatet Q24/Q25. Många instruktiva ritningar.]
- "Q 26 - transformator till MBV" och
"Ställverksvagn Q 31 nr 13 till MBV", Karven nr 3, 4 s. [Komplettering till omformaren.]
- "Rälsvalsning i Luleå", Karven nr 2, 4 s.
[Inleds med en översikt av den allmänna
rälsutvecklingen. De av Persson efterlysta
uppgifterna om äldre svensk rälsvalsning
finns (knapphändigt) hos Carl Sahlin.]
- "Utdragsspåret på Svartön", Karven nr 1,
12 s. [Drygt hundra års utveckling av spårsystemen i Luleå malmhamn har varit omfattande och komplicerad. Här ges med hjälp av
ett antal kartor en pedagogisk översikt ända
fram till det nu aktuella Börstskärsprojektet.]
- "Vl nr 3 till MBV", Karven nr 3, 4 s. [Typhistorien har nyligen behandlats utförligare
av Bernt Forsberg.]
Gustav Persson, intervjuad av Lennart Heljefors, "I postkupe genom Roslagen", Roslagsexpressen nr 3, 2 s. [Bra att järnvägspostiljo-

nerna utfrågas, de är inte lika ofta behandlade som andra åkande yrkesgrupper.]
A.G. Petersson, "På Norrlandsfärd 1912", Karven nr 3, 2 s. [Omtryck.]
Herbert Pettersson, "Om Barnakälla järnvägstunnel och station som blev cykelbana och
fritidsgård", i Handlingar rörande Villands
härad, Villands härads hembygdsförening,
6 s. [Om en misslyckad station på SOEJ som
lades ner efter bara sex år och Skånes under
lång tid enda tågtunnel.]
Maj-Britt Petersson, "Kalmar-Berga järnväg",
i Ryssby förr och nu, Ryssby hembygdsförening, 8 s. [Man fäster sej vid att stationshuset i Rockneby byggdes om så sent som
1962, fem år före nedläggningen.]
Thomas Pettersson, "Bangårdsfrågan i Göteborg", 1-3, Träl-laget nr 1, 2 och 3, 4 + 4 +
4 s. [Under 1900-talets första decennier utformades en lång rad storslagna bangårdsplaner som aldrig förverkligades. Så även i
Göteborg enligt denna gedigna artikelserie.
Synd att chansen till en genomgångsstation
missades.]
Janis Priedits, "Klippans tegelbruk", Ångtrycket nr 4, 2 s. [Källorna är noggrant redovisade till det helt korta bidraget, och det bestyrks vilken guldgruva äldre ekonomiska
kartor är för småbaneforskaren.]
Martin Ragnar, "Järnvägsuniformer. En intervju med Göran Enquist", Spårsturnpen nr 56
(hösten), 4 s. [Trevliga teckningar illustrerar
intervjun med en ledande svensk expert på
området. Visste ni att det fanns över fyrti
olika rockslagsmärken ?]
Carl Reuterbrink, "Från NKJ/NBJ till NBVJ",
Förstlingen nr 2, 6 s. [Mest om farfadern
som jobbade på NBJ verkstad och om
hundraårsfirandet 1952.]
- "Järnvägsarbetets avigsidor", Förstlingen
nr 4, 4 s. [Om svåra olyckor. Reuterbrink har
själv råkat köra över två personer och var
vittne till en rälsbussolycka med tre döda i
Storå 1941.]
- "Minnesbilder från BDJ, NBJ och GGJ",
Förstlingen nr 4, 6 s. [Mest om den sällan
beskrivna Guldsmedshyttan-Gullblankajärnväg.]
- "Några episoder från NBJ:s storhetstid",
Förstlingen nr 1, 6 s. [Reuterbrink tyckte det
var tråkigt att åka krutvårdare men gillade
bättre att elda och köra lok från 1950- till

1970-talet. Bra bilder.]
"Som aspirant vid NBJ", Förstlingen nr 4,
4 s. [Om ångloks- och annan maskintjänst på
1930-talet.]
- "Som baklängesrallare på Bredsjölinjen
1979-80", Förstlingen nr 4, 2 s. [Inte så inspirerande.]
- "Ångloks- ochjärnvägsminnen genom
åren", Förstlingen nr 3, 5 s. [Barndomsminnen från Storå-Stråssa och Storå-Guldsmedshyttan, fint berättade.]
Mats Rolen, "Jämtland och Mellanriksbanan",
Järnten, 9 s. [Om hur järnvägen öppnade
Jämtland för turisterna och underlättade exploateringen av de stora skogarna i väster.]
- "Visionen om Inlandsbanan", Järnten, 7 s.
[Bestyrker vad andra författare kommit fram
till, nämligen att Inlandsbanan var en skäligen misslyckad satsning. "Många av de visioner som den baserades på kom på skam:
de vilade i alltför hög grad på jordromantik
och utvecklingsutopier. "]
B(engt) R(osen), "Historiskajärnvägsnotiser ur
Ljungby-Posten och Värnamo Nyheter",
Ånghwisslan, sommarnr + julnr, 5 + 4 s. [I
den här anspråkslösa formen kunde fler järnvägsforskare publicera sina excerpter.]
-

Gunnar Sandin, "Ett skånskt badspårsprojekt",
ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Det handlar om Falsterbo i början av 1930-talet.]
- "Sveriges trettitvå (?) banhallar", Spår,
34 s. [Antalet har redan stigit till trettitre (?),
se notis under "Stickspår".]
"Shs", "Standard G 42371", GDJ-nytt nr 2, 2 s.
[Kort men bra om både standardbegeppet
och om vagntypens historia.]
- "Yankeen och hans söner", GDJ-nytt nr 2,
2 s. [Om ett General Electric-lok vid Domnarvet 1949-84 samt om ASJ 786, 787 och
794-800 och deras tjänstgöring vid olika industrier.]
Peter Sjöquist, "Signaler - historia och nutid",
Tåg nr 2, 3 s. [En kort resume av signalutvecklingen vid SJ, närmast för nybörjaren.]
"Snabbmotorvagnsdrift vid Halmstad-Nässjö
järnvägar", Motorvagnen nr 1, 6 s. [Omtryck.]
Rolf Sten, "Mellan Byvalla och Långshyttan",
l-3, JTJ-nytt nr 2, 3 & 4, 4 + 4 + 3 s. [Behandlar starten, trafikplatserna - man fäster
sej vid de fina spårplanerna - och trafiken.]
- "Mellan Orsa och Bollnäs", 1-2, Skenbladet
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nr 1 & 2, 8 + 5 s. [Detta tycks bli en lång serie som hittills har nått fram till banbygget.]
Torsten Sundkrans, "Kommunikationer - järnvägen", 6 s. i Birgit Tyreus (red.), Hultbygden, Hults hembygdsförening. [Alltför
lite lokalfärg men en bild av stinsen Lars
Engström, far till Albert.]
Erik Sundström, "Lok i vinjett", Spår, 4 s. [En
fascinerande infallsvinkel på järnvägshistorien, fast de allra flesta vinjetterna hade ickesvenska förebilder.]
- "Vad hände vid Sveriges järnvägar 1894 ?",
Spår, 6 s. [Man bör notera den goda variationen i illustrationsmaterial till denna artikelserie där det bara är att upprepa tidigare positiva omdömen.]
Olle Sundström, "Lokomotivstall vid Björbo",
Tåg nr 1, 2 s. [Kort text, rediga ritningar och
bra foton. Men vem var arkitekten bakom
stallet?]
Sven Christer Swahn, TågaPågar, Länstrafiken Malmöhus, 117 s. [Länstrafiken
valde att fira pågatågens tioårsjubileum med
en bok om namngivarna. En enda av dessa
hade mer direkt järnvägsanknytning: Ystadsbanornas trafikchef Knut Nihlen. Historien
om den lyckade trafiksatsningen skulle, trots
sin korthet, mer förtjäna att skrivas.]
Bo Swenson, "Vittskövle jordbruksjärnväg",
15 s., i Mårtengås och annat. Folklivsskildringar från Skåne, Settern. [Den bästa framställningen hittills om den originella trefasbanan. Det berättas bl.a. om hur gödsel kördes ut på åkrarna via tillfälliga spår.]
Stefan Svensson, "De gröna Tp-loken", Gurklisten nr 2, 7 s. [Noggrant om de olika tjänstgöringarna, även för de spårviddsbreddade
exemplaren. Tp bullrade och var för tungt för
många smalspårsbanor men hade också goda
sidor.]

Agge Theander, I rallarnas spår, Ofoten museum, 100 s. [En utmärkt bok om malmbanan Kiruna-Narvik, med god balans mellan norskt och svenskt (och engelskt), en
mängd intressanta foton, goda kartor och

78

teckningar, en kunnig och allsidig text,
främst utifrån vad man i dag kan se.]
Bertil Thulin, "Från provisorium till resecentrum" och "Banorna runt Göteborg", i
Göteborgs central 1993, SJ, 8 s. [Alla väsentliga fakta finns med. Roligt att SJ vårdar
sin historia både vid stationsrestaureringar
och genom den här sortens trycksaker.]
Bengt E. Unver, "Glimtar från MÖJ och strödda tankar", Tåg och spår nr 91 (våren), 5 s.
[Självbiografiskt.]
Anders Wester, "Ånglok litt H3/A6", Förstlingen nr 1, 13 s. [Ej så mycket nytt men en
gedigen artikel med detaljfakta om ombyggnader.]
Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan - intryck
från enjärnvägsentusiasts vardag", 4, 5 & 6,
Ångtrycket nr 2, 3 & 4, 6 + 5 + 7 s. [Det händer att jag i denna översikt morrar över
klubbtidningars vana att stycka upp intressanta bidrag i oändliga artikelserier. Men
Wihrens utförliga och väl illustrerade minnesanteckningar gör sej nog bäst i dessa portioner.]
B. Wingqvist, "Ångkranslyft i Mölndal 1950",
Träl-laget nr 2, 8 s. [Omtryck ur JärnvägsTeknik 1950.]
Nils Erik Wååg, Banvakt 17, SJK, 78. [Lindahl
var med och byggde Bergslagsbanan och
blev sedan banvakt 1876, en vanlig befordringsgång. Han efterträddes av Johan som
pensionerades 1946. Det finns rätt många
skildringar av det klassiska svenska banvaktsli vet, men den här är den bästa med sin
överblick och sina litterära kvaliteter.]
Ivan Ärlig berättar, "Att jobba på Östra", Roslagsexpressen nr 2, 3 s. [Mycket omlastningsarbete. Det var en lättnad när överföringsvagnarna kom.]
Gurli Östblad-Olsson, "Åka tåg", Förstlingen
nr 3, 2 s. [Charmigt om liten stinsdotters resa
på NBJ 1915.]

..

Börje Thoursie

UGJ Alvkarleöbroar
- ett litet detektivjobb

En tidig majdag 1982 stod vi, några gamla män,
och bevittnade första tågets passage över den
nyaste bron över Dalälven vid Älvkarleö. Vi stod
på den lilla vattentornsön, och med tanke på
vattentornets placering långt från den just övergivna linjen var det naturligt att vi började tala
om hur de föregående tre broarna och tillhörande

spår legat. Det var som bekant så att Claes Adelsköld, på grund av för sen leverans av UGJ
järnbro 1872, blev tvungen att bygga en provisorisk timmerbro över älven. Den riktiga järnbron
kom på plats 187 4 och stod i 27 år, och ersattes av
1901 års stålbro som nu tjänat ut. Men hur hade
dessa broar med tillhörande spår legat?

"Major Adelskölds provisionela träbro öfver Dalelfven." Ur Ny illustrerad tidning 1874.
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Att vattentornet stod cirka tio meter från det
övergivna spåret - för övrigt i ett snår av blommande tibast - skvallrade naturligtvis om 187 4
års linjesträckning. Men varför kunde vi gamle
vise män inte hitta några rester av de två första
broarna? Och var låg de första broarnas landfästen på norra fastlandet?
Maj morgonsdiskussionen ledde till ett mycket
trevligt detektivarbete, som gav kunskaper om
ting som vi inte ens anat. Paradoxalt nog var
lösningen på frågan om var broarna landat på
norra fastlandet, att det hade de aldrig gjort. Det
fanns på 1870-talet inget fastland på norra sidan
och egentligen ingen ö heller - ön var en fast
punkt i ett vattensjukt översvärnningsområde ...
Vi gick alltså först till Upsala-Margretehills
järnvägs expropriationskarta. Den visar bara en
gren av älven, och vattentornet står prydligt vid
brons norra ände. Men det fanns en mystisk
beteckning på kartan norr om bron - det har ritats
tätt med tvärstreck på den markerade mittlinjen,
cirka 12 per cm (40 meter) på en sträcka av cirka
180 meter. V ad kunde det vara? Och varför
byggde man två broar år 1900, en på var sida om
en ö som inte finns? Det underliga är att man i
UGJ SO-årsskrift också talar om en viadukt över
älvens norra gren -fast det inte finns någon gren
på kartan! Men i beskrivningen till expropriationskartan ( 1873-76) finns en anteckning "viadukt"
som berör detta tvärstreckade område.

Ja, men Älvkarleby kraftverks tillkomst måste
ju ha ändrat vattenytorna uppströms dammen en
hel del. Kraftverket byggdes först 1910-15, men
med tanke på hur lång tid en vattendom kan ta,
kan man naturligtvis räkna med att UGJ när de
byggde nya stålbron var med i diskussionen om
uppdämningen - i Vattenfalls 40-årsskrift och
avskedsgåva till avgående generaldirektören,
Waldemar Bergquist, nämns att utredningarna
pågått sedan 1893 - och att man i så fall säkert
hade försäkrat sig om Vattenfalls medverkan till
en bro över hela uppdärnningsbredden. Och på
1914 års karta, som upprättats då kraftverksbyggets inverkan fastställts, förekommer vattentornsön för första gången.
Arbetshypotesen hos detektiverna var nu att
området mellan ön och gamla Älvkarleö station
från början varit en sankmark, även om kartorna
inte sagt något därom. Adelsköld skulle alltså ha
byggt sin ursprungliga fackverks bro fram till den
fasta punkt i tassemarkerna, som han byggde
vattentornet på, och därifrån en viadukt av någon
sort fram till stationens yttersta växel.
Fanns det något belägg för en sådan tanke, förutom ordet "viadukt" i expropriationspapperen?
Jo då, det visade sig att det bland U GJ-papper i ett
arkiv fanns en ritning till en 575 fot lång stålbocksviadukt i 31 spann, som tycks ha startat
ungefär 40 m norr om den stora brons norra landfäste. 57 5 fot= 172 meter - det passar ju bra med

Adelskölds permanenta bro över Dalälven vid Älvkarleö. Ur Ny illustrerad tidning 1874. Det kan
nämnas att när den 1901 ersattes med en ny bro, såldes den till Spännarhyttan i Norberg, där den
ingick i en högbana.
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1901 och 1982 års broar vid hopkopplingen. Foto Stefan Tkatjenko, Arbetarbladet.
måttet 180 m på fyratusendelskartan från 18731876.
Man fick inte vara glad längre än till upptäckten av ritningsdatum - stålviadukten var ritad
1887, så den kunde inte vara ursprunglig. Men
eftersom vi visste att Adelsköld konstruerat en
provisorisk träbocks bro för järnvägsbygget över
älven, och en likadan över en dalgång i Järvsta,
låg ju tanken nära att han ritat och byggt en sådan
också över sankmarken i Älvkarleö. Vi fick belöningen - vi fann till sist fragment av en ritning
på tjockt papper, som smulats sönder och del vis
förskingrats. Något datum fann vi inte på resterna, men väl en vackert ritad träbocksviadukt,
i stort sett i samma läge som stålviadukten. Så det
var nog så, till sist, att invigningståget Luciadagen 1874 fått passera i varje fall en träbro vid
Älvkarleö!
Men hur gick linjen i detalj, på trä och stål? Joo,
Adelskölds pojkar var så vänliga mot sina efterföljare, hundra år senare, att de på en bit av
träbocksritningen med blyerts skissade in en
stålbock nedströms träbocken. Och eftersom vi
vet att Adelsköld vid järnvägsbygget hade en
provisorisk träbro över älven, kan man möjligen

misstänka att han byggde en likadan fortsättning
över blötmarkema, men att den av någon anledning inte byttes ut mot en stålbocks viadukt förrän
möjligen 1888 (ritningen daterad oktober 87).
Det som inte stämmer i pusslet är att Adelsköld
inte nämner något om detta i sina minnesanteckningar, men han var när han skrev dessa så
fylld av vrede över att UGJ "helt i onödan" bytt
ut hans (187 4 års) bro mot 1901 års stålbro, så
han kanske inte ens kunde koncentrera sig på alla
tekniska minnen! V ad som heller inte passar helt
in är det detaljerade reportaget i Ny Illustrerad
Tidning den 7 februari 1874, som i text och bild
visar den provisoriska träbron - men inte nämner
att den haft en ännu längre fortsättning åt norr.
Tidningen nämner istället en intressant detalj
som vi inte kände till: träbron över älven var
byggd så att den skulle kunna tjäna som ställning
för montaget av den permanenta bron. Och det
ger en detalj till i lägesbeskrivningen. Det syns
nämligen på expropriationskartan att man varit
tvungen att ta i anspråk ett i söder bredare stycke
land än själva banbygget krävde, mellan järnbron och bangården. Och då frestas man till den
slutsatsen att Adelsköld fick ta till den extra
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bredden på viaduktens uppströmssida för att få
plats för både träviadukt och en planerad framtida stålkonstruktion strax nedströms!
Nå, då börjar vi nalkas gåtans lösning: hur har
broarna över Dalälven vid Älvkarleö legat?

1873-1874

1874-1888
1888-1901
1901-1914

en träbro över södra älvfåran (dåvarande Stallforsen) och en träviadukt över blötmarkema fram
till bangården
en järnbro över Stallforsen och
fortfarande samma träviadukt
en järnbro över Stallforsen, men
en stålbocksviadukt något nedströms träviaduktläget
två nya stålbroar tio meter norr om
tidigare läge - en över Stallforsen
och en över blötmarkema

1914-1982
och 1982

samma bro som tidigare, men nu
över två nya älvfåror, en på var
sida av den nyfödda ön
ersätts alltihop med en helt ny bro
i helt nytt broläge, uppströms och
i plan diagonalt över älven så att
gamla och nya spåren möts strax
efter det de nått norra landet. Den
nya bron består av två huvuddelar:
en stålbalkbro över huvudfåran och
en betongviadukt från vattentornsön till norra landet.

Se, det var ett roligt resultat av några funderingar
en vacker majmorgon i väntan på första tåget på
nya bron! Och nu, tolv år efteråt, går vi redan och
väntar på förarbetena för ytterligare en bro dubbelspårets.

Dalälven, vattentornsön, sankmarken, broarna och bangården vid Älvkarleö. Kartritare Pogo.
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Stickspår

Under den här rubriken har vi för avsikt att i fortsättningen ta upp små notiser om saker som redaktionen
tycker kan vara intressanta eller kanske bara roande,
som kanske inte kunnat bearbetas eller utforskas vidare. Kan något objekt bli föremål för vidare forskning
eller kommentar är vi glada .. .

Containertrafik för 150 år sedan
Archivfar Eisenbahnen 1843:8, citeratiDinglers
Polytechnische Journal 1843, berättar: "Den 10
juni innevarande år har för första gången på
järnvägen från Paris till Orleans provats en sinnrik anordning av Hr Arnoux, förvaltare på åkeriet
Lafitte & Gaillard, varmed lastvagnar mycket
snabbt kan överflyttas till det för vidaretransport
bestämda transportmedlet utan tidsödande omlastning, genom att man lyfter av vagnskorgen
från underredet. På detta sätt kan en tungt lastad
vagn med gods och resande som nyss har transporterats på järnväg omedelbart fortsätta på landsvägen utan längre uppehåll än vid ett vanligt
hästbyte."
Problemet vid denna tid var att vissa diligenser
var så höga att lastprofilen överskreds om man
satte dem direkt på en vanlig flatvagn.
ES

Som komplettering till Erik Sundströms fynd i
Archiv far Eisenbahnen kan nämnas en svensk
parallell, något yngre, som Lennart Liljendahl
berättat om i sin bok om Dannemora-Harg (efter
Viktor Wimmerstedts icke tryckta arbete). Det
gäller här den lilla Skebobanan, ursprunget till
banan Rimbo-Hallstavik. Tiden är 1872:
"Malmen till Edsbro hytta kom från Dannemora över Hargshamn och lastades i Hallstavik i
järnbeslagna trälådor, som med kran överfördes
till järnvägsvagnarna. Vid Skebo omlastades lådorna på pråmar som av en bogserbåt drogs

vidare till Edsbro. Träkol kom från Norrland i
pråmar till Hallsta, där det omlastades dels i
skrindor som gick till Skebo bruk och dels i
korgar som sändes till Edsbro tillsammans med
malmen. Det måste givetvis finnas ett stort antal
sådana lådor och korgar då det dröjde flera dagar
innan en sådan hann komma åter till Halls ta."
Kan detta vara vår allra första svenska containertrafik?
BTh

En liten kostnadsfundering
År 1907 kostade A-loket 75 000 kronor.
Gissningsvis är en tredjedel av detta materialkostnad, resten arbetslöner, 50 000 kr. En verkstadsarbetare tjänade på den tiden 4 kr/dag för tio
timmars arbete. 50 000 kr betydde 12 500 dagsverken. Så många dagsverken skulle idag, 1994,
efter 80 kr/tim och 10 tim/dag, kosta 10 miljoner
kr. Men vi jobbar idag inte tio utan åtta timmar så
vi lägger på 25 % och är då uppe i 12,5 miljoner
per lok. Och så har vi sociala kostnader, cirka 40
%, och då är vi uppe i en arbetskostnad av 15
miljoner per A-lok - om det går att få tag i
verkstadsarbetare som kan bygga ånglok med
sekelskiftets teknik.
BTh

Tattamåla
I sydöstra Småland byggdes 1896 BredåkraTingsryds järnväg. Stationen i Södra Sandbys
socken, precis norr om gränsen till Blekinge, fick
namnet Räfsmåla. I grannsocknen Älmeboda
planerades också en järnväg ned mot Blekingekusten, med en hållplats intill Älmeboda kyrka
fyra km före samhället Älmeboda. NättrabyAlnaryd-Elmeboda järnväg tog lång tid på sig.
1893 hade man haft ett möte i Älmeboda socken83

stuga i Rävemåla och diskuterat första etappen
till Älmeboda, men det tog 17 år innan banan
kom dit.
Vi vet inte hur de här båda platsnamnen har
inverkat på varandra. Faktum är att den nyare
stationen vid Älmeboda kyrka under hela N AEJ
livstid hette Rävemåla, med efter tidens sed och
bruk varierande stavningar.
Den äldre stationen på BTJ hette vid järnvägens öppnande Räfsmåla, men redan i vintertidtabellen 1901-02 hade den bytt namn till
Tattamåla. Det sägs att man vid namnbytet valt
mellan två ända från medeltiden kända ortnamn
Tattamåla och Horkaneryd, och då lät onekligen
Tattamåla trevligare. En liten lustig namnändring har jag fått reda på genom Ortnamnsarkivet
i Uppsala - Horkaneryd heter i äldre register
(1483) Horkareröd och (1589) Horkarlaryd, enligt jordeböckerna bebott av Nils Horkarl, men i
mitten av 1500-talet har någon (mansgris?) ändrat det till Horkanaryd. Adam som skyller på
Eva?
Nåja, även om Tattamåla låter roligare än
Horkaneryd, så tyckte folket i Sandsjö inte om
sitt stationsnamn. Det hjälpte inte att det enligt
nyare ortnamnsforskare härleds från ett personnamn Tatte eller möjligen från en mjölkningsplats för boskap (tatte = spene). Man skrev till
kungen och bad att få byta namn, men sånt tog sin
tid, och när BTJ 1927 gick upp i koncernen
Blekinge kustbana, BKB, hette stationen fortfarande Tattamåla. Men när SJ 1942 övertog BKB
var det äntligen dags för namnbyte och det gamla
bruket Fagerfors, vid Ronnebyån i samma socken,
fick låna sitt namn till stationen.
Fagerfors station fick inte leva så länge som
Tattamåla - 1955 var det slut på persontrafiken,
och 1971 lades hela gamla BTJ ned. Nu finns
bara minnena av namnet- och dess historia kvar.
Och Tattamåla stationsskylt finns på Sveriges
Järnvägsmuseum.
BTh

Om Sölve, Finn och Gerda
På den tiden loken fick namn på de flesta svenska
järnvägar hände det egendomliga att tre järnvägar ger tre lok namnen Sölve, Finn och Gerda.
Det gäller:
Christianstad-Sölvesborg som 1873 köpte ett
lok från A vonside i Bristol och kallade det nr 1
Sölve, och ett från Manning Wardle i Leeds som
fick heta nr 2 Gerda. Två år senare köpte man lok
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nr 3 från A vonside och gav det namnet Gerda,
varefter nr 2 omdöptes till Finn.
Gefle-Dala köpte 1875 från Beyer Peacock i
Manchester tre lok som fick heta 23 Gerda, 24
Sölve och 25 Finn.
SJ hade 1864 från Crewe köpt ett två år gammalt lok, Södra stambanan 8, som sedan fick heta
48 Finn. 187 4 köptes från Sharp Stewart i Manchester två nya lok, 150 Sölve och 154 Gerda.
Kan någon av SPÅR:s läsare ge en kommentar
till just namngrupperingen Sölve, Finn och Gerda?
Några andra lok har vi inte funnit i de gamla
rullorna - bara dessa tre tillsammans och enbart
de nu uppräknade.
BTh

Komplettering om banhallar
I min krönika om svenska banhallar i förra årets
SPÅR påstod jag att Malmö III, det vill säga den
nuvarande, var den enda banhall som försetts
med kontaktledningar. Det var dumt påstått för
det var inte sant. Även spåren i Trelleborgs banhall elektrifierades, något som man fortfarande
kan observera. Det är Jonny Saljefeldt som vi har
att tacka för det påpekandet.
Dessutom har det dykt upp en banhall till! Det
är hästbanan Landa-Edsänge som enligt Föreningen Landabanans nyutkomna skrift hade ett
slags banhall i Landa. Det är rimligt med tanke på
Adelskölds förkärlek för banhallar, även sådana
av enklaste slag. Ytterligare upplysningar om
denna banhall, den hittills enda kända svenska
för en trefotsbana, är naturligtvis mycket välkomna.
Edelsvärds ritade men inte utförda banhall i
Falköping har väckt Edelsvärdsforskaren Gunilla Lindes intresse. Beklagligt dock att tryckeriet lyckades spegelvända bilden.
GS

Ett unikt telefonsystem
Från omkring 1915 och åtminstone trettio år
framåt fanns vid SJ ett litet intressant halvautomatiskt telefonsystem, Western Electric. Det
fungerade ur abonnentens synpunkt precis som
det vanliga, manuella systemet, där man ringer
upp en telefonbetjänad växel och begär önskad
abonnent, men det var uppbyggt så att det kunde
fungera på ett bantelefonnät med bara två trådar.
Upp till 78 apparater kunde vara anslutna till en
linje och till en central.
Systemet fungerade så att man, som sagt, ve-

Gävle-Dala järnväg U 24
Sölve, fotograferad i Gävle
1923. Foto Svlvm.

SJ M 48Finn, tillverkad Crewe
1862, med ursprunglig tender. Foto Svlvm.

Av loken med namnet Gerda
väljer vi att visa Blekinge Kustbanor nr 3, tillverkad A vonside 1875. Foto Svlvm.
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har en stoppskruv i både femte och åttonde hålet.
Till sist kommer tredje siffran i numret, i detta
fall en nia, och hos baningenjören i Umeå stegar
den lilla skivan fram till sjuttonde och sista hålet
och ger impuls till ringsignal, och förbindelsen är
klar. Rätt så enkelt, åtminstone så som en gammal väg-och vattenbyggare här förklarat det, och
ren och vacker finmekanik.
Olägenheten med systemet var naturligtvis
dels att det blev trångt på linjen, dels att alla
kunde lyssna, men det var man van vid på landet
på den tiden ...
BTh

En spårvidds gåta
"Den lilla glasburken med miniatyifi,ngerskivan. "

vade på sin vevtelefon, kom fram till telefonisten
och bad om önskad anslutning. Nummer användes inte, enbart tjänsteställets namn, men varje
anknytning hade ett tresiffrigt apparatnummer.
Telefonväxeln bestod av ett manöverskåp med
mängder av vridströmbrytare - en för varje ansluten apparat - som efter vridning gick tillbaka
medfjäderkraft, precis somenfingerskiva. Växeltelefonisten vrider nu rätt vev ett varv, och på
tillbakagående sänder det ett visst antal strömimpulser på den gemensamma ledningen. Systemet bygger på sjutton impulser, ordnade i tre
grupper.
På varje ansluten apparatplats finns i ett vackert ekskåp en liten glasburk innehållande ett relä
och en miniatyrfingerskiva. Även den skivan går
tillbaka med fj äderkraft. På skivan finns tre stoppskruvar, individuellt placerade för varje apparat.
När nu telefonisten skickar ut sina impulser
tickar den lilla fingerskivan fram lika många
steg. Om den sedan får gå tillbaka till noll beror
på vilken signal reläet har fått. Antag att jag
begärt att få bli kopplad till baningenjören i
Umeå, och att hans ledningskod är 5 3 9 (tillsammans sjutton impulser). När växeln nu sänder ut
de första fem impulserna tickar alla anslutna
stationsreläer med och drar den lilla "fingerskivan" fem steg. När växelns impulser sedan
gör ett kort uppehåll går alla små fingerskivor
tillbaka utom de som har en stoppskruv i femte
hålet - de fastnar i det läget. Sedan kommer tre
nya impulser, och de små skivorna tickar fram tre
steg - men bara de som tidigare fastnat på 5 går
fram till 5 + 3 = 8. Och sedan impulsgruppen
slutat går alla tillbaka till noll igen utom de som
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Om man ser på kartan sid. 370-371 i Järnvägsdata kan man inte undgå tanken att det bakom det
här redovisade transportsystemet med spår- och
sjötransporter ligger en samlande tanke: att nå
utskeppningshamn via Vänern. Det går en sammanhängande transportled från Liljendal till Kristinehamn, fågel vägen tio mil. Rättare sagt är det
inte en utan två transportleder: söder om sjön
Y ngen finns det en led via Kroppa och en led via
Filipstad som förenas i sjön Öjevettern. Också
från Hällefors fanns en anknytning till detta
transportsystem. De flesta av de småbanor som
ingick i systemet byggdes under 1850-talet. Först
och äldst var utan tvekan Kristinehamn-Sjöändan, Christinehamns Jernväg, som tidigt kompletterades med tågfärjelinjer- spårlagda pråmar
som bogserades av ångbåt - mellan Lillfors och
Sjöändan och mellan Gammalkroppa och Bernsnäs.
Men - när nu värmlänningarna var så uppfinningsrika att de till och med kompletterat sina
järnvägar med tågfärjelinjer, varför byggde man
då inte banorna med enhetlig spårvidd? Den
äldsta av banorna, Christinehamns Jernväg, byggdes ganska bred, 1100 mm i runda tal, medan de
andra banorna fick smala spår varierande mellan
700 och 800 mm. Tågfärjorna hade också "smalt"
spår. Alla transportleder norr om Sjöändan hade
alltså smalare spårvidd än huvudlinjen SjöändanKristinehamn.
Såvitt jag vet har det aldrig utretts varför man
missade möjligheten att bygga ett rationellt transportsystem med genomgående spårvidd. Kan det
möjligen ha varit så att den huvudsakliga transportmängden leddes sjövägen från Filipstad via
Asphytte- och Bjurbäckskanalen ned till Sjöändan, och att det som kom från Kroppa var en så

liten del att man inte ville kosta på sig CJ: s 1100spår? Eller var det bara så att varje bruk gjorde
som det ville? Vad vet SPÅR:s läsekrets?
BTh

En efterlysning
Västergötland-Göteborgs Järnvägar, VGJ, drev
under många år en sorts tågfärjetrafik i Göteborgs hamn - VGJ hade ju inga kajspår, men
vagnar med gods till eller från fartyg fördes på
smalspårsbelagda pråmar från ett färjeläge vid
Gullbergskajen.
Så småningom blev pråmarna gamla och utrangerades, och några nya byggdes inte utan VGJ
klarade sig på annat vis - man köpte ett antal
normalspårs vagnar och ordnade en omlastningsstation smalspår/normalspår uppe i Lärje, och så
kunde VGJ sjötransporter klaras genom växling
till kaj på vanligt vis. Dessa normalspårsvagnar
hade, för att inte förväxlas med andra i hamnen
rullande privatbanevagnar, fått VGJ bansignatur
påmålat med stora bokstäver, mycket större än
normal signaturstil.
Vad vet SPÅR:s läsekrets om VGJ normalspårsvagnar i Göteborgs hamn?
BTh

Om kungliga loknamn
När ångloken gjorde sin entre var det med dem
som med skepp - det var naturligt att ge dem
namn. Av de flera tusen lok som gått på svenska
banor med allmän trafik har jag hittat 975 som
getts namn. Till detta kommer så flera större och
mindre industrier som hade egna lok, och många
av dessa lok hade också officiella namn. Säkert
har vi i Sverige haft tusen namngivna lok.
En missuppfattning man ibland möter är att
loken oftast fick kungliga namn. Så var det emellertid sällan. Kära gamla SJ har bara haft fem lok
- av bra nära två tusen - som haft officiella
kungliga namn. Det är Södra stambanans lok 1, 2
och 3, Prins Carl, Prins Oscar och Prins August,
samt SJ nr 31 Braut-Anund och 69 Sigurd Ring,
men då har vi dykt djupt ner i de historiska
sagorna. Men så har vi ytterligare tio SJ-lok med
namn som burits av mer eller mindre sagobetonade kungar - Ottar, Garm, Donald, Sverker,
Adils, Anund, Inge, Stenkil, Blåtand och Folkunge.
Det var en annan sak med privatbanorna. De
var inte rädda för att ge sina lok både gamla och
nya kunganamn.Jag har funnit fem GustafWasa,

fyra Carl IX, två vardera av Hertig Carl, CarlXV,
Carl X Gustaf och Carl XI, och ett vardera av
Oscar Il, Gustaf Il Adolf, Olof Trätälja och
Christian IV - det sistnämnda unikt eftersom det
är en dansk konung, men det var ChristianstadHessleholms järnväg som hyllade Kristianstads
grundare med namnet på sitt första lok!
Sedan fanns det en rad namn som väsentligen
burits av kungar och drottningar, men utan kungliga titlar före namnet. Vi har haft två stycken
Oscar, en Gustafoch en August, som man ganska
säkert kan placera i det svenska kungahuset. En
Victoria hör säkert också dit, men när man kommer till KHJ:s nummer 3 Victoria och nummer 4
Albert har det nog varit skäl att tänka på brittiskt
inflytande, särskilt som banan hade startat med
det vackra namnet "The Royal Swedish Railway
Company Köping to Hult" .
Det fanns ju också järnvägar som aldrig brydde
sig om sådana lättsinnigheter som att ge loken
namn. Några av våra största privatbanor - till
exempel Bergslags banan, Västgötabanan, Boråsbanan - levde namnlösa. SWB, Västeråsbanan,
hade heller inga loknamn utom från NJ inköpta
Norberg och lokaltågsloket Sundbyberg, som
stadens grundläggare A.P. Löfström hade donerat till SWB för att få tågen att stanna i Sundbyberg! TGOJ:s bana hade inga loknamn förutom
de som ärvts med The Royal Swedish Railway
Co. Engelska malmbanan var också namnlös
(men de hade ju bara leasat sina lok) och likaså
Ostkustbanan, för att ta några exempel. Inlandsbanans privatbyggda del Persberg-Sveg var
namnlös liksom även grenbanan Dala-Helsingland - fast de hade förstås en ångspårvagn som
inofficiellt kallades Fia Jans son för att den gått på
Stockholms Södra Spårvägs bolags linjer ...
BTh

CHJ 2 Carl XV, systerlok till nr 1 Christian IV.
Målning från omk. 1870 i Kristianstads museum.
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Breda
Det finns en äldre dam på vårt museum som
nästandrivermigtillförtvivlan. Hon heter Breda.
SJ:s lok litt Ca nr 198 Breda. Den massiva från
Breda, geboren Borsig zu Berlin, 1875. Vikt 63
ton, längd 14 meter och i sin bästa ålder mogen
för minst 90 km/h.
Menhurkanmankallaettlokför Breda? Jodå,
är man holländare eller engelsman kunde man
haft den vackra staden Breda i tankarna, där det
slöts en fred på den tiden det slöts freder efter
större eller mindre krig-den fred där engelsmännen lade beslag på de förut holländska New York
och New Jersey (som de ändå inte fick behålla
mer än hundra år ungefär).
Men varför skulle ett svenskt snäll tågslok heta
just Breda, och vad kunde Breda vara mer än en
holländsk stad? En konstnär - eller rättare sagt
fyra, men de hette von Breda. En stor i~aliensk
mekanisk verkstadsindustri i Milano - Ja, men
inte heller detta Breda har något sammanhang
med Sverige. Jo, och så den där freden, 1667 den lär ha slutits efter svensk medling ... neej, det
är för långsökt för ett lok. Inga andra berömda
SJ C 198 Breda (Borsig 1875). Foto Svlvm.
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freder har ett loknamn.
Ja, då går vi till guldgruvan "Normalspåriga
ånglok vid SJ" där i slutet alla SJ lok presenteras
i nummerordning och - så länge den seden varade - med namn. Och då blir man djupt besviken för man finner att Sveriges Statsbanor (som
det 'hette då) 1875 köpte 14 snälltågslok från
Borsig i Berlin och att de i Sverie fick de vidunderliganamnenAslög, Gunhild, Ester, Siri, Kraka,
Svana, Greta, Klara, Elna, Alva, Amala (io, det
står så), Agda, Sola och Breda. Och nu börjar
man verkligen fundera över vad SJ hade för
system när de gav lok namn. Det här ser ju delvis
ut som en rad flicknamn, även om man undrar
över stackars Amala - men vem hittade på Svana,
Sola och Breda?
Det skulle ha varit roligt att ha fått deltaga i
maskinbyråns namnberedningssammanträden.
Hur gick det till, mån tro? Fiskade man upp namnlappar ur en hatt? Och vem hade i så fall gj?rt
namnlapparna? Eller tänkte de höga maskiningenjörerna på sina fruar, döttrar eller fästemör?
Men stackars Svana, Sola och Breda då? Frågan förblir olöst. Kan någon i vår läsekrets bidra
till en rolig och trolig lösning?
BTh

Resterna av Esj 4329 på vagnverkstaden i Novorossijsk vid
Svartahavet i maj 1993. Lyckligtvis finns det i Ryssland
bättre bevarade lok som kunde
bli aktuella för en "hemtagning". Foto Frank Stenvall.

Ryssloken
På 1920-talet byggdes i Sverige cirka femtio
ånglok om året, fördelat på Nohab, Motala verkstad och Falu mekaniska verkstad.
Sveriges utrikeshandel redovisar 1921-25 ett
årligt genomsnittsvärde av cirka 1,3 miljarder
kronor ut och lika mycket in. Ur statistiska tabeller under uppslagsordet "Sverige" i Svensk uppslagsbok 1928 kan man gissa att verkstadsindustrin ("järn och stål samt arbeten därav" och
"maskiner, apparater och elektrisk materiel")
representerar ungefär en fjärdedel av exporten,
alltså i storleksordningen 300 Mkr.
Till detta Sverige kommer 1920 en sovjetisk
delegation och vill köpa femtusen godstågslok
motsvarande den svenska typen R som vi använde i malmtågen. Femtusen lok skulle alltså ha
betytt ett hundra års produktion av lok med den
kapacitet vi haft tidigare. Och femtusen lok, med
ett värde av omkring 250 000 kr styck, skulle ha
betytt ungefär ett helt års exportvärde, eller fyra
års export från verkstadsindustrin.
Man kan förstå att projektet möttes med stor
tvekan. Även om man så småningom kom överens om att Sverige skulle leverera 500 lok, inte
5 000, så är summan en respektabel del av vår
exportproduktion. 500 lok för 250 000 kr styck
betyder i alla fall ett värde motsvarande hela
verkstadsindustrins årliga export. Och även om
det lades ut på fyra år, som nu skedde, så undrar
jag om inte den affären är en av vårt lands allra
största exportaffärer genom tiderna.
Om den här lokaffären har Bernt Forsberg
berättat i SPÅR 1991, och jag vill bara visa på
dess storlek i förhållande till vår industris kapa-

citet. Av de 500 loken (Esj 4400-4499) som till
slut kostade i genomsnitt 235 000 kr styck och
som betalades i guld, finns faktiskt några bevarade. Tänk om man kunde få ett tillbaka till
Sveriges Järn vägsmuseum ...
BTh

Originellt jämvägsminne
i Tingsryd
1971 gick det sista tåget från Tingsryd. Alla
järnvägens byggnader förutom stationshusetrevs
och området förbuskades. Kvar låg vändskivegraven, och efter tio år tyckte man i kommunen
att dess kantstenar kunde bli ett passande minne
över järnvägsepoken.
Åren gick medan planerna för stationsområdet
vid sjön Tikens strand ältades, men 1990 realiserades den originella planen: vändskivegraven
fylldes igen och stensattes. Själva spåret på skivan markerades med storgatsten, så att kunderna
från stormarknaden Loket, som byggts på det
gamla verkstadsområdet, erinrades om den historiska marken på väg ut till den parkeringsplats
som efterträtt bangården. Inne i affären, som nu
heter Bussigt & Billigt, finns en liten minnestavla. Stationshuset var redan tidigare buss- och
taxistation.
Vändskivan med 11 m diameter hade 1927
ersatt en mindre, öppen skiva för att kunna vända
BKB tenderlok, sedan Blekinge Kustbanor året
innan övertagitBredåkra-Tingsryds järnväg. Den
övre bilden på nästa sida är tagen i juli 1961, då
femportsstallet och verkstaden redan var rivna
och området användes av banavdelningen som
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upplag. En plan över lokstallsområdet finns i
Malte Ljunggrens bok Sveriges lokstationer (SJK
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1993). Den nedre bilden är tagen i juli 1994.
FS

Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895?

Norrland
• Sedan Stambanan genom Öfre Norrland 1894
nått Boden och malmbanan kompletterats till SJstandard ifråga om resurser för persontrafiken
blev Luleå-Gellivare en normal del av SJ femte
distrikt. De hundra svenskbyggda malmvagnar
som anskaffats föregående år hade tillfälligt finansierats av AB Gellivare Malmfält och övergick nu helt i SJ ägo, och ytterligare femtio
nybyggdes. Vid Svartön byggdes ytterligare en
malmbrygga och plats bereddes för mer malmupplag.
• Sidobanan Vännäs-Umeå var under byggnad.
• Mellansel fick enjärnvägsrestaurang som flyttades dit från Forsa vid Hudiksvallsbanan, där
den sedan många år varit onödig därför att samtrafiken med båtarna på Dellen hade först flyttats
till Näsviken och sedan starkt minskat sedan

banan hade anslutits till stambanan i Ljusdal.
• Koncession beviljades för byggande av nya
normalspåriga privatbanor Orsa-Sveg och OrsaBollnäs.
• Sedan en kommitte föregånde år avrått från
decauvillesystemet för annat än korta industribanor ändrades koncessionen för en bana Hudiksvall-Bergsjö från 600 till 891 mm, och banbygget kom igång med terrassering av den första
sträckan.

Bergslagen
• Uppsala-Gefle järnväg byggde på sin egen
välutrustade verkstad sju resgodsvagnar, varav
en med ångvärmepanna, och tjugo treaxliga
stolpvagnarförtimmerochjärn. Dessutom byggdes en treaxlig lyftkransvagn på samma underrede.

Restaurangen i Mellansel var betydligt äldre än det pampiga stationshuset, och hade tidigare stått i
Forsa i Hälsingland. Denna bild liksom artikelns övriga från Sveriges lärnvägsmuseum.
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• Storviks Sulfit köpte ett andra lok, Styrbjörn
Starke, från Atlas till sin industribana. Det var ett
tvåaxligt tanklok med Lentzpanna, ett tyskt patent där eldstaden var ett ostagat rör som Atlas
också använt för loken på Saltsjöbanan. Iden var
egentligen samma som Adelsköld konstruerat
tjugo år tidigare för loken på Iggesunds Bruks
industribana med 7 62 mm spårvidd.
• Banan Ockelbo-Norrsundet var rälslagd och
trafikerades provisoriskt, men stationshusen var
bara påbörjade.
• Köping-Uttersbergs järnväg övertog officiellt
Riddarhytte bruks sexton år gamla lok Riddarhyttan, som redan från början varit infört i KUJ
nummerserie som nr 5.
• Grängesbergsbanorna fortsatte att köpa engelska sexkopplade lok från Sharp Stewart, två
tanklok till Frövi-Ludvika som hade nedförsbacke med alla lastade tåg och två tenderlok till
Oxelösund-Flen-Westmanland som hade några
uppförsbackar, bland annat vid Skogstorp. Köping-Hult köpte ett sexkopplat tenderlok nr 15
från Nohab, det första kompoundloket i Sverige
frånsett Malletloken av decauvilletyp på Kostabanan med flera. Genom att ångan får gå genom
först en högtryckscy linder och sedan en lågtryckscylinder får man mindre skillnad mellan drag-

kraften i början och i slutet av slaget, och kan
använda ett högt och ekonomiskt ångtryck utan
ryck. Däremot tvingas man att göra vissa omkopplingar för att kunna använda bägge cylindrarna vid starten.
• Mora-Vänerns järnväg byggde ut Tretjärn till
fullständig station då det nu var full drift i träsliperiet i Eldforsen, dit det gick en smalspårsbana. I Kristinehamn byggdes en stor ny kontorsbyggnad.
• Bergslagsbanan hade ännu bara sin gamla materiel av 1870-talets modeller, med små treaxliga
lok och korta engelskbyggda personvagnar med
teakkorg. Den stora verkstaden i Åmål hade i
många år varit fullt sysselsatt med att bygga
godsvagnar för den ökande trafiken från sågverk
och järnbruk. Modernisering började bli nödvändig då redan Dalslandsbanans boggisovvagnar
gick mellan Kristiania och Göteborg via SJ.
• Bredsjö-Degerfors järnväg, smalspårigt dotterbolag till Nora-Karlskoga järnväg, konstaterade att den nybyggda sidobanan till Petersfors
masugn inte hade tagits i drift, då bruket gick i
konkurs samtidigt som banan var klar. I dessa
lokaler kom i stället en liesmedja, men den gav
inte så mycket trafik att det lönade sig att köra tåg
till bruket.

Köping-Hults järnväg nr 15 var det första kompoundloket i Sverige frånsett några ledade Mallet-lok.
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En av Djursholmsbanans engelska motorvagnar korsar bron vid Stocksund.

Svealand
• Djursholmsbanan satte i trafik fyra elektriska
motorvagnar, tillverkade av Mather & Platt i
England. Även om man i princip kan räkna
Eddavägslinjen i Djursholm som en tidigare
ångspårväg, blev även SRJ huvudlinje in till
Stockholm Ö elektrifierad och därmed en av
pionjärerna i världen. SRJ fortsatte dock att köra
tågen från Rimbo med ånglok in till Stockholm
ända till 1940-talet. Koncessionen för en bana
Norrtälje-Broby, 22 km, förföll då samarbetet
med Uppsala-Länna-Norrtälje järnväg gick allt
bättre.
• Saltsjöbanan byggde ut sina anläggningar i
Neglinge med två lokstallsplatser, vagnbod och
tjänstebostäder.
• Norra Södermanlands järnväg öppnades för
trafik. Trots den rika bygden och det uppenbara
behovet av förbindelser hade man försökt hålla
ned anläggningskostnaderna genom att välja klen
räls och skarpa kurvor. För att slippa stora broar
över Mälarens vikar lät man både Mariefred och
Strängnäs få anslutning med sidobanor, vilket i
längden hindrat utvecklingen och gör att stora
delar av banan måste flyttas nu när man på 1990talet gör en modern snabbtågsbana. NrSIJ hade

fem lok från Nohab, ett litet begagnat lok från
OFWJ för Mariefredsbanan och en tidsenlig vagnpark byggd av Vagnaktiebolaget i Södertälje, ett
dotterbolag till Surahammars Bruk. Många av
godsvagnarna hade redan använts två år som
grusvagnar vid banbygget, men blivit renoverade med nya årtal på skyltarna.

Götaland
• Stockholms Enskilda Bank hade efter långvarigt arbete lyckats sanera ekonomin hos två
järnvägsbolag som tjugo år tidigare ruinerats av
obligationsskojarenJames Wilkinson. HalmstadNässjö hade nu råd att köpa ytterligare två stora
lok nr 13-14 av samma typ lC-3 som året före,
fem personvagnar och sextio godsvagnar. Nässjö-Oskarshamn fick ännu lita till sina gamla
kuriösa Fairlielok med skorsten i bägge ändar
men kunde köpa sina första personboggivagnar.
• Trafiken på Västkustbanan utvecklades väl.
Mellersta Hallands järnväg, byggde om stationshusen till två våningar för att få bättre expeditionslokaler i bottenplanet. Skåne-Hallands järnväg
som hade den besvärliga sträckan över Hallandsåsen, köpte ett tredje stort snälltågslok, nr 14, av
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Strängnäs station på Norra
Södermanlands järnväg med
det lilla Munktell-loket som
övertogs från OFWJ.

Westra Blekinge järnväg,
Karlshamn-Sölvesborg, fick
loket WBlJ 18 Carl XI, det
första av en typ som sammanlagt byggdes i femton exemplar för olika 1067-banor.

Bredåkra-Tingsrydsjärnväg
lok 51 hade den i Sverige sällsynta Joys slidstyrning, och
fick vid första ombyggnaden
en med nitad skarv förlängd
ram. Loket var uppkallat efter
direktören och styrelseordföranden A. Lilienberg.
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samma Amerikainspirerade typ som man tidigare ägde, och fyrtio godsvagnar.
• Smalspåret i Västergötland frodades, och koncession beviljades för Göteborg-Skara, alltså
den huvudlinje som senare blev VästergötlandGöteborgs järnvägar. Dessutom fick man koncession på två förortsbanor vid Göteborg:
Hisingsbro-Kornhall och Nordre älv-Tjuvkil,
men dessa blev snart inaktuella då SJ planerade
Bohusbanan till Uddevalla. Bland de äldre Västgötabanorna köpte Lidköpingsbanan en öppen
personsommarvagn och Mariestad-Moholms
järnväg en fångvagn, eftersom länsfängelset låg
i Mariestad och fångarna ofta kom med SJ fångvagn till Moholm.
• De samarbetande Blekingebanorna på 1067
mm spårvidd fick det första exemplaret, WBlJ
18, av den tanklokstyp 2B för "snälltåg" som
senare blev så vanlig i Blekinge.
• Bredåkra-Tingsryds järnväg var under byggnad och köpte två lok BTJ 51-52 med hjulställning C, med den i Sverige så sällsynta Joys
slidstyrning där sliden drivs av vertikalrörelsen
vid vevstakens mitt. De blev senare de kanske
mest ombyggda loken i landet, först till 1C med
större panna på 1920-talet, sedan till lCl för
enbemanning på 1930-talet som BKB 15-16. I
den formen övergick de till SJ 1942 som litt S4t
nr 4026-4027.
• I Preussen fanns sedan 1892 en lagstiftning som
uppmuntrade länens residensstäder att bygga
radiella nät av smalspåriga tillfartsbanor, och
även Danmark hade liknande regler. I Sverige
var det bara några få län där residensstaden var så
dominerande att man anlade sådana nät. Kristianstad byggde sina banor på 1880-talet som lätta
normalspåriga, och vid 1890-talets mitt började
Växjö som 1895 öppnade den första linjen,
Wexiö-Klafreströms järnväg. Den hade planerats med 600 mm spårvidd, men planerna ändrades i sista stund till 891 mm, och banan förlängdes
sedan med små bitar i taget allteftersom man fick
råd, tills man i början av 1920-talet nådde Hultsfred och Älghult och där träffade banor från
andra centralorter. WKJ utrustades med några
små sexkopplade tanklok, ett par personvagnar
och ett sextiotal korta tvåaxliga godsvagnar, mest
litt N med stolpar och låga väggar. Samtidigt
begärdes koncession för en bana söderut från
Växjö till Tingsryd, men med tanke på att den där
skulle möta BTJ med Blekingespårvidden 1067
mm bestämdes att även WTJ skulle få den spår-

Wexiö-Klafreströms järnväg nr 3 Wärend var
typiskt för de små lok som lätta smalspårsbanor
skaffade på 1890-talet.
vidden. Man var alltså redan inställd på att Växjö
skulle få tre spårvidder, och det märkliga är väl
att banan till Klafreström inte byggdes med 1067
mm då man ändå gick ifrån ursprungsplanen.
• Uddevalla-Lelångens järnväg öppnades för att
transportera pappersmassa och skogsprodukter
till Uddevalla från det inre av Dalsland. Dess
utrustning var ungefär samma som WKJ, men
loken något större eftersom banan var längre.
Banan fick signaturen ULB eftersom ULJ redan
var upptaget av Uppsala-Lenna järnväg.
• Decauvillesystemet på 600 mm spårvidd hade
av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens sakkunniga blivit avstyrkt 1894 och många banprojekt
hade ändrats till 891 mm, men dess anhängare
gav sig inte så lätt. Patron Hummel i Kosta hade
fått avslag på sin koncessionsansökan för förlängning av Kostabanan ända till Oskarshamn,
men nu försökte han göra samma sak i småportioner och fick koncession Kosta-Målerås,
fastän det dröjde flera år innan ens detta kunde

Kostabanan nådde till Målerås, där man byggde
egen station Målerås Södra, men någon förlängning till Oskarshamn blev aldrig byggd.
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realiseras. Förlängningen var ekonomiskt misslyckad och längre än till Målerås kom banan
aldrig.
.
.
• Munkedals järnväg öppnades för trafik, en hten
600 mm industribana utan förbindelse med andra
banor. Drivkraften bestod av ett Motalabyggt
1B 1-tanklok av en typ som byggdes för flera
banor i Sverige, till exempel för Nättrabybanan
som under året öppnades provisoriskt därför att
man inte kommit överens med Mellersta Blekinge järnväg om anslutningen, ~ch senare f~r
Stavsjöbanan. Munkedalsbanan fick en bogg1personvagn litt ACo nr 1 där första klass markerades med lösa dynor på de hårda träbänkarna,
och en vacker mörkblå färg som på SJ. V agnen
var också märklig genom att beställningsritningen
var hopklippt av två bitar av ritningen till en vagn
för Jönköping-Gripenbergs järnväg, eftersom
MJ inte behövde en lika lång vagn. Att kalla den
för första klass var närmast ett skämt från brukets
sida då man mötte sina gäster vid ångbåts bryggan
i Skree hamn. MJ fick också från Vabis sex
boggigodsvagnar med löstagbara sidor och presennings bågar.

Skåne
• I Skåne var det ganska lugnt, men man hade
insett att det var svårt att modernisera de klent
byggda lokalbanorna av Rowans typ från 1880talets början så att man skulle kunna köra moderna genomgående tåg på dem. Efter att några år
ha kört tåg Kristanstad-Eslöv via Höör-Hörby
fick man nu koncession för en direkt bana EslövHörby, vilket blev början till omv~ndling_en av
Gärds härads järnväg och andra smabanor 1 trakten till Östra Skånes järnvägar.
• Koncession beviljades för två korta banor i
Skåne, dels Charlottenlund-Skivarps sockerbruk,
som senare byggdes som den kortlivade och
ganska onödiga Ystad-Skivarps järnväg, dels
Östervärn-Södervärn som man hoppades skulle
göra det lättare för Malmö-Trelleborgs järnväg
att ta hand om trafik från kontinentalbåtarna till
orter norr om Malmö. Den blev inte byggd, då
man insåg att MTJ liksom HH yJ slingrade sig
fram över betfälten utan tanke på snälltåg och
genomgångstrafik. I stället planerade man den
raka direktlinjen till Trelleborg som blev byggd
med namnet Malmö-Kontinentens järnväg.

Bokskogen vid Malmö-Genarps järnväg var Malmöbornas sommarparadis.
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Färjeförbindelsen Malmö-Köpenhamn öppnades 5 oktober 1895. De första åren gick bara den
danskafärjan Kjpbenhavn.
• Malmö-Genarps järnväg öppnade en sommarhållplats med namnet Bokskogen vid ett av Malmö bornas populäraste utflyktsmål.
• Trelleborg-Klagstorps järnväg blev TrelleborgRydsgårds järnväg i samband med en 20 km
förlängning.
• Den första planen på en tågfärja över södra
Öresund hade lanserats 1881 och engagemanget

i Köpenhamn och Malmö blev efterhand stort,
men det var först sedan en framgångsrik färjelinje
öppnats mellan Helsingborg och Helsingör 1892
som processen tog fart. DSB och SJ delade på
ansvaret för den nya färjelinjen KöpenhamnMalmö men Malmö stad fick bekosta den nya
färjestationen som bland annat omfattade en originell banhall.
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Lars Olov Karlsson

Sveriges Järnvägsmuseum 1993

I en del tidigare utgåvor har jag betecknat det
passerade året som ett "mellanår" i museets utveckling. Men av alla år måste 1993 betecknas
som ett verkligt mellanår. Nytt museum, ny organisationstillhörighet, samma personal som tidigare men en ständig väntan på en ny organisation. Besked och motbesked avlöste varandra.
Det mesta skedde över personalens huvud. Allt
drog ut på tiden. Först i årets allra sista månad
kom besked om hur den nya organisationen skulle
se ut, och tjänsterna för museets personal utlystes
strax före jul. Resultatet av det får berättas i 1995
års SPÅR.
All denna väntan gick naturligtvis ut över verksamheten. Trots ett nytt museum och tidvis stor
entusiasm lyckades vi inte så bra som vi hade
hoppats. Visserligen var det ett nytt årsrekord
med 34 385 besökare, men det var bara marginellt över tidigare rekord, 1986 års 31 739. Detta
trots en ganska stor satsning på marknadsföring,
dels i form av annonser i dagspress (till och med
helsidor i huvudstadspressen), dels affischer på
alla viktigare järnvägsstationer och en stor upplaga av broschyren. Men all marknadsföring tar
tid, så möjligen kan man senare nå högre besökstal.

Besökarnas museum
Två saker var nya på museet under året. Dels
inrättades permanent servering i en restaurangvagn, dels kördes regelbundet annonserat tåg till
Furu vik under sommaren. Restaurangvagnen som
vi hade till förfogande var en avställd R2-vagn.
Den kunde av flera skäl inte bli någon definitiv
lösning, och därför kunde inte vatten och avlopp
dras in utan vi fick klara oss med improvisationer. Vagnens kylanläggning var heller inte i allra
bästa skick utan krävde mycken justering och
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övertalning för att fungera. Serveringen sköttes
av museets hovleverantör på det gastronomiska
området, Laxöns restaurang, som också stod för
flertalet beställda middagar och luncher under
året. De skötte uppdraget exemplariskt och alla
matgästerna var mätta och nöjda.
Furuvikskörningarna skedde med museets
beredskapslok och de inhyrda B 13-vagnarna.
Personalen kom från olika museibanor ochjärnvägsklubbar. De kom, slet och såg ut att ha några
trevliga dagar. Dock var materielen inte helt i
trim. Ångloken drabbades av varmgång och vissa
turer fick köras med T43-lok. Resenärer fanns
det, men det var nog mest Furuvik och dess
besökare som vann på arrangemanget. Erfarenheterna gör att körning i den formen inte kommer
att ske mer.
Utställningen kompletterades något under året,
och en del av scenerierna förbättrades. En barnhörna med en modelljärnväg, dataspel och ett
videokrypin i form av en lokhytt färdigställdes.

Modelldonationer
Under 1993 har museet fått två storslagna donationer av modelljärnvägsanläggningar. Dels har
vi fått en omfattande samling rullande materiel,
spår och kontaktledning i spårvidd 1 (skala 1:32
och spårvidd 45 mm), dels en modelljärnväg i
den vanligare skalan HO (1:87, spårvidd 16,5
mm). Skala I-banan är uppbyggd som en utomhusbana med över 300 meter spår. Samlingen
omfattar allt från gamla Märklinlok till hembyggen efter svenska förebilder. Tanken är att
banan ska byggas upp inomhus och visas i drift.
Än fattas dock ett lämpligt utrymme. HO-banan
är testamenterad till museet men ska tills vidare
vara kvar där den nu visas, i leksaksmuseet i
Järvsö.

Nya fordon
Nya fordon under 1993 till museets samlingar
var bland annat elloket Herman Behrmann, tillverkat 1899 av tyska AEG för Domnarvet. Därifrån kom det dock snart till Robertsfors-Sikeå
järnväg. När den banan lades ned räddades loket
till eftervärlden, och efter några år hamnade det
hos Hans Näckdal i Jämtland. Sveriges Järnvägsmuseum köpteHerman Behrmann från Näckdals
dödsbo tillsammans med ett normalspårigt tvåaxligt ellok som gått i V argön. Detta lok är byggt
av Asea 1912, men blev med tiden tämligen
ombyggt. Båda loken är relativt kompletta men
behöver rustas rejält.
Två nya lokomotorer har också komit till museet under året. Det var dels Z 32, en moderniserad Västervikslokomotor, och Z49 111. Den lilla
Z-lokomotorn kommer i första hand att användas
som växlingsfordon, medan Z49-an kommer att
rustas upp till museifordon.
Under året tillkom också en del vagnar. En av
dem var konferensvagnen S4 3945 som donerades av AB Trafikrestauranger. Detta är den gamla

"generaldirektörsvagnen" , med salong, sovkupeer och pentry. Den kommer tills vidare att
rulla som personal- och basvagn vid museets
olika transporter i landet.
I Mellansel hittades en Lkp-vagn, dvs en av de
första timmervagnarna från 1960-talet. Den ombyggdes i all hast från en Gsh-finka när det
uppstod behov av timmervagnar i och med att
flottningen upphörde i flera N orrlandsäl var. V agnen är en gåva från Hägglunds, som använt den
som provvagn för att testa rangerbromsar.
En standard O har länge stått fint upprustad
utanför ABB Maintenance (tidigare Ageve) i
Gävle. När firman under hösten lade ner sin
verksamhet i Gävle överläts vagnen på museet.

Museiåret börjar
Museiårets specialarrangemang inleddes redan
den 16 januari när det kom ett extratåg från SJ
Gods. Det var de medarbetare som jobbat med
divisionens nya organisation som firade att de
var klara.

Ett äppelträd planteras för att fira invigningen av banvaktss!ugan "Ho!äter" på museigården. Gävl~s
kulturbas Eva Gillström vattnar här trädet under massmedial bevakning. Lars Olov Karlsson ser till
att det växer rakt.

99

Någon dag senare kom en klass från Tallåsens
skola i Ljusdal på besök. Klassen hade vunnit en
tävling i anslutning till Bandy-SM och priset var
att besöka museet. En entusiastisk liten grupp!
Som tack lämnade de sitt hembyggda "världståg" till museet.
Nästa specialgrupp kom den 28 januari. Det
var då hela SJ:s informationsstab som hade en
dag på museet. Under dagen gjordes också ett
besök på SJ:s centrallager i Gävle. Resan dit
företogs i museets Yol-rälsbuss. Under besöket
laddade bussens batterier ur så den inte gick att
starta igen, men skam den som ger sig. Fyra
starka medarbetare sköt på, och då startade bussen!
Kollegerna från andra museer är alltid intresserade av att se ett nytt museum. I februari kom hela
länsmuseet i Gävle, med fyrtio personer, och såg
allt framför och bakom kulisserna. En annan
intresserad grupp kom i april, och det var riksdagens trafikutskott och SJ:s ledningsgrupp.

PV-klubben på Jvm
I ma~ hade Svenska PV-klubben sitt årsmöte på
Svenges Järnvägsmuseum. Det kan möjligen
bero på att två av museets medarbetare också är
PV-innehavare och medlemmar i klubben! Många
vackra bilar kunde visas upp, och museet tog
bland annat fram ett par plattformstraktorer med
PV-motor. En annan specialgrupp kom något
senare. Det var Tekniska Museets Vänner från
Stockholm och de blev guidade av museets "huskatt" Börje Thoursie.
Den 22 juni invigdes banvaktsstugan Hosäter.
Det gjordes av Gävles kulturborgarråd Eva Gillström, genom att hon planterade ett äppelträd
utanför stugan. Renoveringen hade blivit färdig
unde~ våren, och helgen innan hade Järnvägsmusei Vänner inrett stugan med de för flera år
sedan anskaffade inventarierna från Floby i Västergötland. Resultatet är mycket lyckat. Tyvärr
kan inte stugan stå öppen för besökarna, men för
speciella grupper kan vi visa den. Man ser också

Trängseln var tidvis st~r vi1, under~ i och på museets K4 973 när det stod i Rålambshovsparken under
Stockholms Vattenfestival i augusti 1993. Foto (liksom de följande i artikeln) Lars Olov Karlsson.
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Byggnads/oket BYCF 10 uppställt innanför ABB Maintenances grind strax innan det flyttades till
Landabanan utanför Bollnäs.

bra in genom fönstren. Nu återstår bara att komplettera med uthus och en syrenberså.
Den 6 juli sände Radio Gävleborg direkt hela
dagen från Sveriges Järnvägsmuseum. Det blev
många intervjuer och mycket järn vägsmusik.
Några veckor senare var det en annan spektakulär verksamhet på museiområdet då V I -loket
nummer 3 lastades för transport till Luleå. Två
jättekranar klarade lyftet på någon timma.

Leklok
Museet medverkar också ibland utanför Gävle.
Under Vattenfestivalen i Stockholm hade museet K4-loket 973 uppställt i Rålambshovsparken,
främst för barn att klättra på. Vd ett tillfälle kunde
över fyrtio ungar noteras samtidigt klättrande på,
i, över och under loket! Ett under att ingen
ramlade och slog sig. Den enda incidenten var en
förälder som fick hjälpas ned från sidotankens
ovansida. Transporten gick på egna hjul till
Tomteboda och sen med trailer sista biten. Loket

var mycket populärt och tog till synes ingen
skada av behandlingen. Men helt klart är att det
inte behöver sandblästras vid nästa upprustning,
så polerade blev ytorna av alla barnen.
Även vid Göteborgs centralstations nyinvigning
i augusti deltog museet. Denna gång med Ccloket 404, ett antal gamla vagnar och en historisk
generaldirektörsuniform till Stig Larsson. Transporten av tåget skedde även här på egna hjul. Vid
båda transporterna användes dock modern dragkraft i form av museets ellok.
Den 31 augusti avhölls en mindre sammankomst i museets R3-vagn på museibangården.
Det var flertalet av museets personal som hade en
surströmmingslunch ! Efter några dagar hade lukten gått ur vagnen.
Den 2 oktober var det dags för årets museidag.
Det var som vanligt mycket folk, marknad, visning av museet och körning med ånglok. Enda
problemet var att en tub sprang läck på lilla
Eljkarleö, så hon kommer att få stå tills vidare.
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Det udda Asea-tillverkade
dieselloket T45 328 visades upp
för besökarna på Järnvägsmuseidagen. Loket hyrdes in
till SJ när det var nytt, men blev
sedan industriväxellok i Hofors.
När SJ 1993 tog över industriväxlingen där följde loket med
''på köpet" och har sedan varit
till salu.

Den gamla Scania-Vabis-bussen från 1950 gick inte till
Lomma men väl en rundtur på
småvägar runt Gävle under
museidagen.

Rutger Friberg i rekordtagen
med ett Dm3-draget malmtåg
i skala 1 :87. Rekordet slogs
under museidagen.
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B 1312, Cc 404 och en ensamfotograf vid fotokörningen på museidagen.

Stationshistoria
I november deltog personal från museet i det
järnvägshistoriska seminarium som SvenskaJärnvägsklubben arrangerade med anledning av att
stationen i Nässjö invigdes. Seminariet behandlade ämnet stationer och stationshus. Förhoppningsvis var det en början på en mer aktiv forskning i ämnet. Ett resultat syntes redan i förra årets
utgåva av SPÅR i form av Gunnar Sandins artikel om banhallar.
I november lånade museet ut det lilla fyrkopplade smalspårsloket BYCF 10 till föreningen
Landabanan utanför Bollnäs. Loket har tidigare

stått på ABB Maintenance område i Gävle, men
där lades som sagt verksamheten ned under hösten. Loket ska få stanna fem år i Bollnäs, och man
planerar att sätta det i drift på Landabanan.
Den 9 december urdracks det traditionella Hjulkaffet i museet. Årets mottagare av Järnvägsmusen, vår egen motsvarighet till Oscarsutmärkelsen i Los Angeles, var lokförare Göran Enquist för hans insatser med våra uniformer och
uniformsmärken.
Ja, sen var 1993 snart slut och ett nytt spännande år väntade. Hur det blev får ni läsa i nästa
SPÅR.
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Ars berättelse

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avgiver härmed sin årsberättelse för verksamhetsåret 19931994.
Föreningens styrelse har under året varit:
Anders Hendel, ordförande
Hans-Fredrik Wennström, sekreterare
Mikael Skoglund, kassör
Jonas Andreas son
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Erik Hedlund
Erik Sundström
Lars Olov Karlsson
Föreningens medlemsantal 1993-07-01: 882 personer, varav 4 ständiga medlemmar samt 35 familjemedlemmar.
Under året har styrelsen avhållit sju protokollförda sammanträden.
Föreningen har under året tillsammans med
Sveriges Järnvägsmuseums utskick "Nytt från
Sveriges Järnvägsmuseum" bifogat medlemsinformation.
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Föreningens årsstämma hölls den 2 oktober
1993 på Sveriges Järnvägsmuseum.
Årsboken SPÅR utkom tyvärr kraftigt försenad i april 1994.
Föreningen var representerad vid Hjulmarknaden i Stockholm i december 1993.
Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till
medlemmar, företag och privatpersoner för det
gångna verksamhetsåret. Vi ser med tillförsikt
fram mot nästa verksamhetsår och är övertygade
om en fortsatt framgång för Föreningen och dess
verksamhet.

Gävle den 1 september 1994
Anders Hendel
Jonas Andreasson
Erik Sundström
Börje Thoursie
Morrgan Claesson
Erik Hedlund
Mikael Skoglund
Lars Olov Karlsson
Hans-Fredrik Wennström

