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Mot en ny vår. Fryckstad las
tas inför färden till Gävle i
maj 1969. Läs mer om Sveri
ges lärnvägsmuseum i Bernt
Forsbergs artikel på de föl
jande sidorna. Samtliga foton
Sveriges lärnvägsmuseum.

Oscar Werner uppvaktas på
sin 80-årsdag den 20 oktober
1951 av byråchef Lindskog.
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Bernt Forsberg, Föreningen Jämvägsmusei Vänner

Sveriges Järnvägsmuseum åttio år

Sveriges Järnvägsmuseum firar under 1995 två
jubileer. Det första är en åttioårig tillvaro som
egen institution, det andra en tjugofemårig till
varo i Gävle.
Vägen till det Sveriges Järnvägsmuseum vi
känner idag har emellertid varit mycket lång och
krokig, kantad av resultatlösa utredningar, till
fälliga nedläggningar, provisoriska lokaler, små
eller inga medel från SJ budget, ja i stort sett allt
negativt har under åren kommit vårt nationella
järnvägsmuseum till del. Men liksom Fågel Fe
nix återuppstod ur askan har även Sveriges Järn
vägsmuseum återuppstått.
Den första tanken på att inrätta ett järnvägs
museum i Sverige framfördes den 11 december
1897, vid Statsbanornas tjänstemannaförenings
sammanträde i Götiska rummen på Berns sa
longer i Stockholm. I ett bevarat protokoll från
sammanträdet kan läsas följande:
Ordföranden meddelade, att styrelsen för tjänstemanna
föreningen ansåg det högst angeläget att några förbe
redande åtgärder vidtogos för att om möjligt få till
stånd ett järn vägsmuseum. Med anledning härav be
slöts, att ett upprop skulle utfärdas i Jembanebladet till
de enskilda järnvägames direktioner och till för saken
intresserade personer, att var och en i sin mån verka för
denna plans realiserande.

Uppropet infördes i Jernbanebladet i december
1897. Där uppmanas styrelserna för de enskilda
järnvägarna samt alla för saken intresserade per
soner att, i väntan på att ett j ärnvägsmuseum skall
komma till stånd, "ej låta sådana föremål, som i
något afseende kunna vara belysande för vårt
järnvägsväsendes utveckling, förfaras".
Intresserade förvaltningar och personer som
uppfattat uppropet insände till föreningen för
teckningar över åtskillig materiel som hade om
händertagits och fanns magasinerad. Statsbanor
nas tjänstemannaförening nöjde sig med svaren

och ärendet kom därefter att vila i sju år, till den
17 december 1904 då föreningen beslöt att till
Kungl. Järnvägsstyrelsen avlåta en skrivelse an
gående inrättandet av ett j ärnvägsmuseum. I skri
velsen som avsändes redan veckan efter sam
manträdet, den 22 december 1904, utvecklar
föreningen sina skäl för inrättandet av ett svenskt
järnvägsmuseum, berättar att föreningen redan
mottagit en del föremål till ett blivande museum
samt många löften om bidrag, och hemställer:
Då föreningen nu funnit att dess krafter ej räcka till för
att själfva förverkliga ett så stort företag, Kungl. Järn
vägsstyrelsens välvilligt täcktes upptaga detta förslag,
samt hos Kungl. Maj :t söka utverka tillstånd för inrät
tandet av ett dylikt museum.

Föreningens skrivelse resulterade i att Järnvägs
styrelsen uppdrog åt baningenjören Oscar Wer
ner och byrådirektören E. von Friesen att upp
rätta förslag till en "å gifven plats" belägen
museibyggnad av enkel konstruktion samt en
preliminär kostnadsberäkning. Vidare uppdrogs
åt Werner och von Friesen att upprätta en för
teckning över de föremål som borde inrymmas i
ett järnvägsmuseum samt uppgift på kostnader
för föremålens anskaffande.
Den "gifna platsen" var belägen intill Stock
holm Central på en tomt i södra hörnet av Östra
Järnvägsgatan och Gamla Kungsholmsbrogatan,
och utgjordes av ett triangulärt område som inte
behövdes för bangårdens behov. Utredarna före
slog i sitt betänkande av den 4 november 1905 att
på tomten, vars disponibla yta var 1100 m2 , skulle
uppföras en enkel museibyggnad i en våning och
med en golvyta på 600 m2 • Den för samlingarna
disponibla golvytan föreslogs till 420 m2, förde
lad på sju rum, vartill entre, läsrum och verkstad
skulle komma. Uppställning av museets lok och
vagnar skulle ske utomhus. Kostnadsberäkningen
slutadepå90700kr, varavförbyggnaden45 000,
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för föremål från ban- och trafikavdelningarna
10 400 och från maskinavdelningen 35 300.
Järnvägsstyrelsen reagerade mycket snabbt på
det inkomna betänkandet, och redan den 25 no
vember 1905 inlämnades till Kungl. Maj :t en
skrivelse med begäran om ett extra anslag av 50
000 kr att under år 1906 ställas till styrelsens
förfogande föruppförandet av en byggnad för det
blivande järnvägsmuseet. Järn vägsstyrelsen hade
nämligen en förhoppning att kunna inviga mu
seet den 1 december 1906, vid vilket datum
femtio år hade förflutit sedan de första statsbane
delarna öppnades för allmän trafik.
Tyvärr avslog Kungl. Maj :tJärnvägsstyrelsens
framställning under hänvisning till de dåliga
konjunkturerna, en motivering som vi idag, nittio
år senare, mycket väl känner igen. Frågan om
inrättandet av ett svenskt järnvägsmuseum fick
därmed anstå tills vidare. Trots motgången fort
satte emellertid insamlingen av museala föremål.
Äldre lokomotiv och vagnar ställdes undan och
en viss tillverkning av modeller upprätthölls.
Järnvägsmuseifrågan kom att vila i nio år, fram
till det att Båltiska utställningen i Malmö år 1914
hade avslutats. SJ hade deltagit i Baltiskan med
en mycket stor utställning som blivit en stor
publiksucce - se artikeln "Baltiska utställningen
i Malmö 1914".

Det första järnvägsmuseet,
Klarabergsgatan 70
Baltiska utställningen avslutades den 4 oktober
1914. Redan den 15 oktoberbeslutadeJärnvägs
styrelsen att modeller, föremål, ritningar, foto
grafier och annat som varit utställt på Baltiskan
skulle visas för allmänheten i för ändamålet
iordningställda lokaler i "Annexbyggnaden" på
Klarabergsgatan 70 i Stockholm. Styrelsen upp
drog samtidigt åt Oscar Werner (baningenjör av
I klass, sedermera Vo V-major) "handhavandet,
uppställningen och tillsynen" av föremålen. Os
car Werner kom därmed att bli järnvägsmuseets
förste chef, en tjänst som han innehade ända till
sin pensionering 1936.
Det mål som det nya järnvägsmuseet ville
förverkliga var "icke blott att visa de svenska
järnvägarnas historia från dess första tid, utan
jämväl att giva en bild av dessa svenska järn
vägar, sådana de idag verka som landets vikti
gaste kommunikationsmedel". Denna målsätt
ning är aktuell ännu idag för vårt nationella
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järnvägsmuseum trots att flyget, som ännu inte
var påtänkt 1915, har övertagit en stor del av
persontrafiken på långa avstånd.
Den 23 maj 1915 öppnades i Stockholm det
nyblivna Järnvägsmuseet för allmänheten. Lo
kaler hade inretts tre trappor upp på Klarabergs
gatan 70. Museet omfattade fyra rum, ett mindre
förrådsrum samt två för ändamålet iordning
ställda vindskontor. Med hjälp av en artikel av
Oscar Werner i Jernbanebladet gör vi ett besök
på museet som det såg ut år 1915.
I förrummet möter oss en mängd vackra fotografier
vilka täcka väggarne. I det första av de fyra rummen
äro olika modeller, tillhörande växel- och signalsäker
hetsanläggningar utställda, bland vilka man genast
lägger märke till modellerna av ett mekaniskt och ett
elektriskt ställverk. Vidare märkes en modell av den å
linien Stockholm-Saltskog uppsatta signalanordningen
med genomfartssignal och tre-begreppsförsignal. Det
vid statens järnvägars alla försignaler nu införda klipp
ljuset visas även.
I det andra rummet visas de olika detaljerna av
spåröverbyggnader samt dess utveckling, från de för
sta åren till nu. Sålunda visas den skarvförbindning,
som år 1854 nedlades å Sveriges första normalspåriga
järnväg mellan Örebro och Skebäck samt alla vid
statens järnvägar från år 1855 använda skarvför
bindningar till de olika rälsmodellerna. Tvärsnitt av
från olika delar av landet hämtade sliprar äro fram
lagda, varjämte sliprarnas impregnering visas i model
ler och å fotografier på ett belysande sätt.
I det tredje rummet, där museets bibliotek fått plats,
äro väggarna prydda dels med diplom från de utställ
ningar vari statens järnvägar tagit del, dels med intres
santa bilder från våra järnvägars tidigaste dagar. Sam
lingarna av medaljer, sigill, äldre biljetter m.m. äro
ordnade i tvenne särskilda montrar.
Det fjärde och största rummet hyser en del av de
modeller av lokomotiv och vagnar, vilka voro ut
ställda på Baltiska utställningen. Här återfinna vi den
vackra modellen av snögalleriet på Riksgränsbanan,
olika bromodeller, modeller av lokomotivstall av järn
betong, Centralverkstaden i Örebro m.fl. Å väggarne
i rummen äro dessutom upphängda de grafiska tavlor
av olika faser av det stora järnvägsmaskineriet, vilka
på Baltiska utställningen ådrogo sig välförtjänt upp
märksamhet. Därjämte visas över allt vackra fotogra
fier belysande olika delar av järnvägarnas verksamhet.
I lokalerna i vinds våningen finnas en hel del sevärda
föremål, av vilka många erhållits av privatpersoner,
som på detta sätt visat sitt intresse för museet. Här se
vi en präktig samling av våra gamla perrongklockor,
som förr ringde ut sitt "givakt" före tågs avgång,
biljettänger, biljettstämplar, intressanta prov på pann
stensbildningar, album, rninnessaker och äldre littera
tur, skänkta av järnvägsmän.

Major Oscar Werner, Järn
vägsmusei skapare, vid mo
dellen av Locomotion, byggd
av Nils Nihlen.

Järn vägsmuseet hade nu på allvar kommit igång.
Samlandet av historiska föremål fortsatte, och
inom några år konstaterades att lokalerna inte
längre uppfyllde fordringarna för ett "riktigt"
järnvägsmuseum. Stora ansträngningar gjordes
av Oscar Werner för att museet skulle få större
lokaler och att även en utställningshall, där den
äldre rullande materielen, som ännu magasinera
des i olika lokstall landet runt och i vissa fall
utomhus utan skydd för väder och vind, kunde
visas upp.

Järnvägsmuseet, Vasagatan 3
Järnvägsmuseet förblev i sina trånga lokaler på
Klarabergsgatan 70 till år 1929 då nya lokaler
kunde anordnas i fastigheten Vasagatan 3, ome
delbart norr om Centralstationshuset i Stock
holm. I samband med flyttningen hölls museet
stängt under ett år, från juli 1929 till juni 1930.
På Vasagatan 3 fick järnvägsmuseet tillgång
till inte mindre än 16 rum och två korridorer med
en sammanlagd golvyta av 585 m 2 • Trots denna
betydande utvidgning av museet kom dock de
utställda föremålen att utgöra blott en liten del av
allt som katalogiserats. Alla övriga historiska
föremål måste fortfarande magasineras.

Järnvägsmuseets skapare major Oscar Werner
avgick med pension 1936 och efterträddes av
aktuarie B. Edward Pehrsson. I likhet med Wer
ner 1915 nedtecknade Pehrsson 1942 en rund
vandring på museet.
I entrehallen möter oss en byst av översten, friherre
Nils Ericson, Statsbanornas skapare.
De närgränsande salarna äro i huvudsak upplåtna
för den sjögående trafiken, vilken i modell represente
ras av en av ångfärjorna å linjen Sassnitz-Trelleborg
med färjeläge. Vidare återfinnes en modell av den
isbrytande godsfärjan Starke.
Spåret och dess detaljer möter oss i nästa sal. Här se
vi en sektion av det moderna statsbanespåret i full
storlek med den kraftiga rälsen och andra intressanta
detaljer. Dessutom återfinna vi rälsmodeller, skarv
förbindningar, verktyg och redskap för banunderhållet.
En samling rörliga dressiner av olika typer i modell är
särdeles intressant och sevärd.
När vi komma till nästa sal finna vi modeller av
vagnar av olika slag, från de första av år 1856 till
statsbanornas sovvagnar av senaste datum. Modeller
av restaurangvagn, sjukvagn och olika slag av gods
vagnar gör denna samling synnerligen värdefull. Efter
salen med vagnmodeller gå vi till nästa rum där
statsbanornas verkstadsväsende visas i bilder och till
hörande texter.
Därefter komma vi till utställningen av ånglokorno-
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"Signalrummet". lärnvägsmuseet Vasagatan 3 år 1934.
tiv. Här ses en modell av den historiska lokomotiv
tävlingen vid Rainhill i England den 6 oktober 1829,
där vår landsman John Ericsson, i tävlan med George
Stephenson' s lokomotiv "Rocket", deltog med sitt
lokomotiv "Novelty".
Samlingen av lokomotivmodeller är synnerligen
rikhaltig. Icke mindre än 17 olika lokomotivtyper äro
representerade, från det första, år 1848 i Sverige vid
Munktells Mekaniska Verkstad byggda lokomotivet
"Förstlingen" till de sista likaledes i Sverige byggda
snälltågs lokomotiven. Av elektriska lokmotiv finnas
fem modeller av olika typer. Modellerna av lokomoti
ven äro nästan samtliga utförda vid statens järnvägars
huvudverkstad i Örebro. De äro minutiöst lika origina
len och utgöra därför värdefulla studie- och under
visningsföremål.
Det är naturligt att ett järnvägsmuseum i ett land
som Sverige, där järnvägarne korsa så många och stora
vattendrag, skall ha att uppvisa bilder och modeller av
broar. I kommande sal visas därför modeller av flera
broar över de stora norrländska älvarna och av vissa
broar under byggnad. En modell av den under år 1930
färdigställda bron över Hammarby leden invid Stock
holm, med rörligt lyftspann och med passerande tåg,
hör till museets största sevärdheter.
I de följande salarna visas genom skrifter, kartor och
fotografier hur statsbanorna tillkommit. Vidare se vi
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porträtt av de män som företrätt statsbanornas högsta
ledning från början och fram till våra dagar. Bland
möblerna tilldrager sig Nils Ericsons skrivbord, vilket
han använde på järnvägs byrån i Göteborg under åren
1855-1857, särskild uppmärksamhet. Museets biljett
samling är rikhaltig och representerar alla landets
järnvägar.
I nästa sal visas i modeller och bilder statens järn
vägars kamp mot snö och is. En modell av snö
slungaremaskinen i rörelse, vilken kastar snön i en vid
båge från banan och en modell av en snötunnel å
Riksgränsbanan, visar huru järnvägen måste skydda
sig mot snöstormarna från fjällen. En rikhaltig samling
bilder visar andra vintersituationer.
För att kunna visa hur tågen vid stats banorna nu för
tiden bromsas, visas en demonstrationsapparat för
Kunze-Knorrbromsen, anordnad på en fingerad två
axlig järnvägsvagn. Apparaten som visar broms
anordningen i naturlig storlek, manövreras med tryck
luft, alldeles som i verkligheten, varför åskådaren med
lätthet kan följa hela bromsningsförloppet.
Efter dessa salar komma vi nu till korridoren, där vi
återfinna en samling av instrument, verktyg och red
skap från den tid då järnvägarna byggdes. Här visas
även i modell hur rallarna bott i sin barack intill
arbetsplatsen, hur bostaden utvecklats, från den primi
tivajordkojan till den moderna baracken, utrustad med

goda utrymmen, ljusa och varma lokaler samt hygie
niska anordningar. I en monter visas föremål som
tillhört framstående järnvägsbyggare, däribland överste
Nils Ericson. För att bevara de snart utdöende rallare
sångerna åt eftervärlden, vilka rallarna sjöngo till sitt
arbete, har museet låtit upptaga en del av dem på
grammofonplattor, vilka den besökande har tillfälle
att här avlyssna.

Så långt och något redigerad beskrivningen från
Vasagatan 3 av B. Edward Pehrsson, järnvägs
museichef 1936-1945.

Lok- och vagnhallen, Tomteboda
Jämvägsmusei största och mest betydande sam
lingar utgjordes emellertid av lok, vagnar, signa
ler m.m. i original. Hela denna samling fanns
magasinerad, i ettlokskjul vid Tomteboda och på
diverse platser i landet. För att kunna visa upp
hela denna samling intakt och samtidigt ägna den
nödvändig omvårdnad, hemställde Järnvägs
styrelsen hos Kungl. Maj :t om medel för upp
förande av en lok- och vagnhall i Tomteboda.

Den gjorda framställningen beaktades så till vida
att 230 000 kr för ändamålet beviljades under
beredskapsstaten för åren 1940-41.
Liksom för Baltiska utställningen år 1914 kom
ett världskrig att stoppa tillkomsten av en ny
museibyggnad. Situationen försämrades vidare i
och med att ett flertal av museets äldre lok och
vagnar, som under många år hade haft plats i
lokstallar runt om i landet, på grund av den
rådande militärtrafiken på järnvägarna måste flyt
tas ut i det fria i brist på utrymme. För att inte alla
dessa oersättliga lok och vagnar skulle förfaras
beslutade emellertid Jämvägsstyrelsen, i avvak
tan på ett nytt beslut i museifrågan, att genom en
provisorisk tillbygnad av lokskjulet i Tomteboda
och utläggning av ett par nya spår få in den äldsta
materielen under tak. Den provisoriska tillbygg
naden färdigställdes under sommaren 1942 och
den 8 oktober invigdes jämvägsmuseets "lok
och vagnhall" i Tomteboda.
Generaldirektör Gustaf Dahlbeck erinrade i
sitt hälsningsanförande om alla framställningar
som hade gjorts för att lösa lokalproblemet och
det arbete som inom styrelsen pågick för j ämvägs-

"Spåret och dess detaljer." Järnvägsmuseet Vasagatan 3 i mars 1933.
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museet. Museets föreståndare Pehrsson lämnade
därefter en orientering om utställningens till
komst. Därefter förklarades lok- och vagnhallen
invigd av kommunikationsminister Gustaf An
dersson i Rasjön.
Föreståndare för den nya lok- och vagnhallen
blev förre lokmästaren Nils Nihlen som med stor
iver, redan från det att tanken på ett järnvägs
museum uppkommit, hade medverkat i insam
lingen av historiska föremål. Nils Nihlen, som
anställdes vid lokstationen i Liljeholmen år 1895,
hade tjänstgjort som lokputsare, lokeldare och
lokförare innan han kom att verka som lok
mästare vid Tomteboda och Stockholm Norra
fram till sin pensionering år 1939. En av Nihlen
tillverkad, välgjord modell av det historiska loket
Locomotion finns till beskådande på Sveriges
Järn vägsmuseum. Han verkade vid lok- och vagn
hallen fram till år 1952.
Järn vägsmuseum hade nu sina lokaler på Vasa
gatan 3 i centrala Stockholm och i lok- och vagn
hallen i Tomteboda. Vägen till den senare var

emellertid besvärlig - dit hittade i stort sett enbart
entusiaster. Hallen var byggd som ett kallförråd
vilket begränsade öppethållandet till några tim
mar dagligen under sommarmånaderna. Trots
detta och de besvärliga vägförhållandena inräkna
des 9299 besökare under år 1949.
Artikelförfattaren hade förmånen att ha mor
föräldrarna boende i snickarglädjens gamla Ha
galund. Efter morfars första ledsagning av elva
åringen på en gångstig genom "Ingentingskogen"
fram till lok- och vagnhallen, var det i början av
1940-talet inga problem att flera gånger varje
sommar hälsa på Trollhättan, Fryckstad, Göta,
Prins August, Jernsida, Breda och allt vad de
gamla loken hette, även om jag ibland blev tillrät
tavisad av en "gubbe" som jag åtskilliga år senare
kunde identifiera som Nils Nihlen.
Järnvägsmusei ständiga lokalprob lem fortsatte
emellertid. År 1946 hade byråkratin inom SJ,
liksom hos andra statliga förvaltningar, utökats
så att man måste ha nya kontor. Museets omfat
tande lokaler på V asagatan 3 låg bra till.

Tre herrar med järnvägsmuseet i sitt hjärta. Från vänster B. Edward Pehrsson, E. Nothin och Nils
Nihlen. Foto från 1938.
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Järnvägsmuseet stängt i fyra år!
Museichef Tufve Spångberg, som 1945 hade
efterträtt Pehrsson, försökte förgäves i en skri
velse till Järnvägsstyrelsen den 1 februari 1946
att med bland annat följande ord få den att ändra
uppfattning:
Att Sveriges Statsbanors Järnvägsmuseum skall be
höva kastas utför att lämna plats för ett 10-talkontors
rum är väl mer än beklagligt,ja nästan genant, när man
jämför med att för vårt lands vidkommande, som
lyckligt kunnat stå utanför krigets härjningar, kan
föreslå något sådant, då för våra grannländers museer,
exempelvis Jembanemuseet i Köpenhamn, mitt under
krig och ockupation, i budgeten för 1944-45 upptagit
ett anslag på 1 1/4 miljon för att kunna bygga ett
museum, och att Norsk Jembanemuseum, efter alla
dessa föregående krigsår, tänker fira sitt museums 50årsjubileum med att föra museet vidare med sina små
medel och med sitt stora intresse och sin arbetsvillighet!

Affärsverksamheten fick emellertid gå före den
historiska delen. I Kungl. Järnvägsstyrelsens pro
tokoll från den 2 september 1946 kan följande
läsas:
Då lokalsituationen för styrelsens byråer och kontor
blivit synnerligen svårlöslig, och ett ganska stort be
hov av rum fortfarande måste tillgodoses, beslöt järn
vägsstyrelsen, efter föredragning av överinspektören
Elwing, att järn vägsmuseets verksamhet omedelbart
skulle upphöra, och lokalerna användas till tjänste
lokaler.

Protokollet är undertecknat "Enligt uppdrag:
Börje Thoursie" ! Börje är idag Sveriges Järnvägs
museums "huskatt" och alltid tjänstvillige cice
ron. Han måste ha känt det svårt att 1946, som
nyanställd ingenjör vid SJ, få vara med om att så
handgripligt slakta järnvägsmuseet. Men i san
ningens namn var Börje oskyldig till slakten.
Järn vägsmuseet fick stängas, alla föremål ma
gasinerades ännu en gång och i den provisoriska
lok- och vagnhallen i Tomteboda stod lok och
vagnar under otäta tak och rostade under den
ständiga utredningen om nya lokaler. Järnvägs
museifrågan som hade väckts redan år 1897
verkade ännu efter femtio år inte kunna få någon
slutgiltig lösning.
Den handgripliga stängningen föranledde riks
dagsman Lars Lindahl i Laxå (s) att i andra
kammaren interpellera kommunikationsminis
ter Torsten Nilsson i museifrågan. I slutet av
interpellationen skriver Lindahl:

Anser sig Herr Statsrådet behöva vidtaga några åtgär
der för att järnvägsmuseet skall få återupptaga sin
normala verksamhet? Anser Herr Statsrådet, att det
finnes grundade skäl att överväga frågan om inrät
tande av en gemensam styrelse för statens kommu
nikationsverks museer, i vilken inte bara vederbörande
verksstyrelser är representerade, utan även samhällets
kulturvårdande myndigheter?

Interpellationen besvarades av kommunikations
ministern med att han var fullt överens om att
museets temporära nedläggande var mycket be
klaglig, och han försäkrade att Järn vägsstyrelsen
hyste samma mening. Men Lindahls fråga är i
viss mån fortfarande aktuell, och nu har det gått
49 år till.
Museifrågan debatterades livligt under 1940talets slut. I Svenska järnvägsmannaförbundets
tidning Signalen återfinns i nr 10/1949 en ledare,
signerad av redaktör Henry Kjellvard, som på ett
målande sätt beskriver järnvägsmuseets tillvaro
"under jorden, i vindsskrubbar och under otäta
tak". Kjellvard avslutar sin ledare sålunda:
Om lokalfrågan inom rimlig tid kan lösas, bör järn vägs
museet kunna framträda som den uppskattade institu
tion det skall vara, en institution till glädje och gagn för
både fackmännen och den stora jämvägsintresserade
allmänheten och då icke minst vår ungdom.

Bonnierhuset i kv. Lokstallet
År 1949 kom en tillfällig lösning för järnvägs
museets fortsatta tillvaro. Ett hyreskontrakt teck
nades mellan Åhlen & Åkerlunds förlag och
Kungl. Järnvägsstyrelsen för lokaler i den ny
byggda "Bonnierskrapan" på Torsgatan i Stock
holm. Kontraktet gällde en tid av tio år. Kuriöst
var att Bonnierhuset byggdes just på den tomt där
en gång det stora lokstallet Stockholm Norra var
beläget. Därom påminner ännu idag kvarters
namnet Lokstallet.
I Bonnierhuset återuppstod nu Järnvägsmusei
modellsamling efter fyra år i magasin. Den 15
juni invigdes det nya museet av generaldirektör
Erik Upmark. Att allmänheten hade saknat järn
vägsmuseet visar besökssiffran under andra halv
året 1950, 20 664 personer, den högsta halvårs
siffran under museets hela då 35-åriga tillvaro.
År 1952 avled museichef Tufve Spångberg.
Han efterträddes av förre trafikchefen för KURJ,
Nils Ahlberg, som var en känd järnvägshistoriker.
Ahlberg innehade chefsskapet fram till sin död år
1957, då förste byråsekreterare A.G. Nydell tog
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efterträddes av byrådirektör Olof Lindahl. De
hade den svåra uppgiften att administrera ett
museum utan lokaler.
En tillfällig tillvaro fick modellsamlingen på
Stockholm C under några år i början av 1960talet, då lokalerna under restaurang Hyllan stod
lediga och de unika lokmodellerna åter kunde
visas för allmänheten. Men i slutet av decenniet
stod de åter magasinerade, fortfarande i väntan
på den "slutgiltiga lösningen".

Gävle

lärnvägsmuseum på Torsgatan 19 år 1953.
över och verkade i två år fram till sin pensione
ring.
Modellutställningen blev kvar i Bonnierhuset
1950-talet ut. När kontraktet med Åhlen & Åker
lund löpte ut i december 1959 fanns inget intresse
hos värden av att förlänga det, varför järnvägs
museet åter fick magasinera sina tillgångar i
väntan på att den nu snart femtioåriga lokal
frågan skulle få en slutlig lösning. Ledningen av
järnvägsmuseet hade år 1959 övertagits av förre
byråsekreteraren Kurt F.O. Högman, som 1962

Gävle lokstation, bestående av två rundstallar
med vardera 18-20 spår och därtill hörande vänd
skivor, personalhus och administrationsbyggnad,
ursprungligen avsedd för loktjänsten på UGJ och
0 KB, kom i och med att ånglokstj än sten a vveck
lades att bli överflödig. En ny rangerbangård
hade tillkommit på Näringen i Gävle och i sam
band med detta också en ny driftverkstad för
lokunderhållet. I juni 1968 utrymdes efter sextio
år de gamla lokstallarna vid Sörby Urfjäll.
Järnvägsmuseet, nu under ledning av trafik
inspektören Gustaf Ekeroth, såg äntligen en lös
ning av den nu 53-åriga lokalfrågan. Byggna
derna var utomordentligt lämpade som musei
lokaler och ett stort utomhusområde fanns till
gängligt. Järnvägsstyrelsen beslöt därför i sam
manträde den 29 mars 1968 att Järnvägsmuseet
skulle flytta hela sin verksamhet till de gamla
lokstallarna i Gävle. Målsättningen var att mu
seet skulle återinvigas sommaren 1969. Iordning
ställandet av lokalerna påbörjades på hösten 1968
och viss flyttning av museiföremål företogs.
Kostnaden för anpassningen av lokalerna hade

Lok- och vagnhallen i Tomte
boda år 1956. Att lokalerna
är provisoriska med läckande
tak och brandfara kan tydligt
konstateras.
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Lok- och vagnhallen i Tomte
boda. Lok efter lok i långa
rader.

beräknats till en miljon kr av vilket AMS skulle
bidra med 590 000. Återigen kom dock ett nega
tivt besked. Liksom år 1905 åberopades de rå
dande konjunkturerna och det utlovade bidraget
uteblev.
I en skrivelse till Järnvägsstyrelsen den 5 fe
bruari 1969 föreslår museichef Ekeroth nödvän
diga åtgärder för museet, som skulle kunna be
kostas med investeringsmedel från SJ. För att ge
tyngd åt sin skrivelse ger Ekeroth, i likhet med sin
företrädare Tufve Spångberg år 1945, en histo
risk tillbakablick med inbyggd kritik av hur
museifrågan ständigt har skjutits fram i tiden:
INordiskFarniljebok, årgång 1910!, omnämnes under
rubriken "Jämvägsmuseum" ett flertal sådana i Eu
ropa. Beskrivningen avslutas med orden "även i Sverige
äro inom stats banorna åtgärder vidtagna ... för att
åstadkomma ett svenskt museum". Sedan dess har
emellertid inte hos oss något jämvägsmuseum med
såväl teknik- och industrihistoriska som kulturhisto
riska avdelningar kunnat utföras inom en gemensam
anläggning.

Gustaf Ekeroth fick sina medel och järnvägs
museet började visserligen långsamt men ändå
säkert att ta form.

Järnvägsmuseet återinviges
De historiska loken och vagnarna transportera
des i specialtåg från Tomteboda till Gävle den
10-12 juni 1969. Det första tåget hade följande
sammansättning:
Dragande lok - O-vagn med upplastat lok (Trollhät
tan) - O-vagn med upplastat lok (Gotland) - drottning
Sofias vagn - Oskar 11:s audiensvagn - loket Göta loket Prins August- loket OFWJ 8 - vagn C 182 - vagn
KHJ 40 - personalvagn.

Samtliga tre tåg hade avgångstid från Tomteboda
03.00 med tidtabellsenlig ankomst till Gävle
12.15. Största tillåtna hastighet var 30 km/h.
Bromsvikten för tåget var inte stor, endast det
dragande Da-loket och de två följande O-vag
narna var bromsande. Samtliga "historiska tåg"
kom lyckligt fram till Gävle, och loken och
vagnarna fick, efter över sextio år i brandfarliga
skjul, under läckande tak eller utomhus, äntligen
ett riktigt hem!
Det återuppståndna järnvägsmuseet invigdes
den 5 juni 1970 av generaldirektör Lars Peterson,
som i sitt anförande bland annat uttryckte sin och
SJ önskan om att museet skulle övertagas och
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drivas som någon form av stiftelse, en önskan
som fortfarande har full aktualitet.
Det kom att gå åttio år från de första stapplande
stegen efter Baltiska utställningen år 1914 tills att
Sveriges Jämvägsmuseum, en nationell institu
tion, efter åtskilliga decennier av oro och split
äntligen fann en säker tillvaro i Gävle. Efter en
under senare år företagen renovering av både
lokaler och utomhusområde står det inför sitt
åttioårsjubileum.
Den 5 oktober 1985 stiftades föreningen Järn
vägsmusei Vänner. Den har som målsättning att
med ekonomiska medel och andra insatser stödja
Sveriges Järn vägsmuseum i dess arbete för beva
randet av kulturell och teknisk historia från järn
vägarnas början fram till våra dagars X2000.
Föreningen gratulerar Sveriges Järn vägsmuseum
till åttioårsjubileet och önskar en fortsatt god
tillvaro på det inslagna spåret!

Järnvägsmuseets ledare från 1915:
1915-1936
1936-1945
1945-1952
1952-1957
1957-1959
1959-1962
1962-1966
1966-1970
1970-1985
1985-1994
1995-

Oscar Werner, major i Väg- och
vattenbyggnadskåren
B. Edward Pehrsson, förste
aktuarie
Tufve Spångberg, sekreterare
Nils Ahlberg, trafikchef KURJ
A.G. Nydell, förste
byråsekreterare
Kurt F.O. Högman, förste
byråsekreterare
Olof Lindahl, byrådirektör
Gustaf Ekeroth, trafikinspektör
Carl-Axel Alrenius, byrådirektör
Lars Olov Karlsson, museichef
Robert Sjöö, museichef

Efter sjuttio år i skymundan. Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle på Järnvägsmuseidagen 1985.

I I
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Gunnar Sandin

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi
1994

- Utkastet blir nog inte så omfattande i år, förmo
dade Sven-Erik Olsson, han som levererar det
mesta av underlaget till denna lista, när vi fick
veta att Spår skulle tidigareläggas med flera
månader. Insamlingsarbetet brukar ju pågå till
långt in på hösten. Men fel hade vi. Det blev drygt
sju sidor, nästan lika mycket som i fjor.
Fortfarande skrivs det alltså mycket järnvägs
historia. En hel del i form av små artiklar med
liten spridning och ofta inte så märkvärdigt men
av värde som bitar i den stora mosaiken. Fast
mest gläder man sej åt de stora och genomarbe
tade bidragen. 1994 kunde det gälla Rolf Stens
och Bertil Thulins m.fl. banmonografier, Göran
B. Nilssons fortsatta Wallenbergbiografi, Björn
Kullanders allmänhistorik och Staffan Hanssons
Porjushistoria. Samt Malte Ljunggrens lok
stationsbok som blev bortglömd förra gången.

Tillägg 1990:
"Järnvägen", i Boken om Tings Nöbbelöv,
Monitorförlaget, 2 s. [Om Nöbbelövs håll
plats med dess betvåg på GHJ/ÖSJ.]
Motala verkstad. Svensk verkstadsindustris
vagga, 3, NBV. [Ett halvdussin sidor be
handlar HMMJ tillkomst och förstatligande.]

Tillägg 1991 :
Britt Andersson, "Uttrans station", i Möte med
Uttran, Botkyrka Kultur-Fritid, 5 s. [Kom
mentarer till naivistiska teckningar. Uttran
tillkom främst som sanatoriestation.]
Björn Linn, "Stationshuset som ser tågen gå
förbi ... ", i Gösta Carlestam m.fl., Samtal om
hus, Statens institut för byggnadsforskning,
10 s. [En personligt vinklad beskrivning av
Gävle S, dess utseende, historia, funktion och dess arkitekt, Gunnar Wetterling.]

Tillägg 1992:
Ingrid Lindahl, "När Vissefjärda blev stations
samhälle", I Dackebygd, 22 s. [Skildringar av
stationssamhällens framväxt och liv är van
liga i hembygdspublikationer. Denna tillhör
de bättre.]
Arne Öhman, "Från stig och segelbåt till mo
torväg och järnväg", i Kerstin Lundin (red.),
Norrbottens synliga historia, Norrbottens
museum, 20 s. [Banan till Övertorneå och
Inlandsbanan nämns inte, och det påstås att
banvaktsstugorna låg med två mils avstånd.]

Tillägg 1993:
Georg Andersson, Med mina ögon, Verbum.
["Men när det är fråga om nedläggning av
persontrafik på järnväg gäller inte objektiva
fakta", suckar den f.d. kommunikations
ministern, som även har annat att anföra
kring beslut om järnvägar och Öresunds
förbindelser.]
Britt-Marie Börjesgård, "3:e spåret och dess
konsekvenser för Riddarholmen", Kulturgeo
grafiska institutionen, Stockholm, 36 s. [På
tio sidor ges en god om än inte felfri historik
över Sammanbindningsbanan och förspelet
till dagens utbyggnadsförslag.]
Lars-Håkan Hedin, "Järnvägen", i Spår av det
förflutna. Borlängebygdens historia under
5000 år, Nyvalls, 4 s. [För mycket allmän
järnvägshistoria, för lite om Borlänge. Varför
inte göra sej mödan att forska?]
Andreas Leandoer, "En ny Stocksundsbro?
Planeringen av den framtida spårbundna kol
lektivtrafiken inom nordostsektorn", Kultur
geografiska institutionen, Stockholm, 27 s.
[Engagerad historik om kampen mellan ny
tunnelbana/bevarad Roslagsbana och om
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kommunala och administrativa revirstrider
som fördröjt angelägna utbyggnader.]
Malte Ljunggren, Sveriges lokstationer.
Maskintjänstens anläggningar 1856-1992,
SJK, 264 s. [Ett referensverk av stort värde
för järnvägsforskaren. Det hade förtjänat en
bättre layout och ännu större utrymme för
bilder, men det kommer väl fler upplagor]
Olle Lorin, "För 60 år sedan: sista tåget från
Bjälbo station", Mjölby kommun hembygds
råds årsbok, 4 s. [Trots rubriken ett samman
drag av en reportageresa med sista bettåget
1954.]

1994:
Jenny Andersson & Kia Svanold, "Saltsjö
banans inverkan på bebyggelseutvecklingen
i Nacka", Kulturgeografiska institutionen
Stockholm, 41 s. [Föga originella teser.]
Ingemar Andersson, "Färgblindhet hos järn
vägspersonal", ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Om hur
läkaren Fritiof Holmgren efter Lagerlunda
olyckan 1875 fick SJ att testa personalens
färgseende.]
Olle Andersson, "Tågtrafik till Hargshamn.
Då, nu och i framtiden", Tåg nr 5, 4 s. [Rap
sodisk historik som gärna kunde ha handlat
mer om själva hamnen.]
Jonas Andreasson, "Järnvägsarkeologi från
luften", ÖSJ-bladet nr 1, 3 s. [Analys av 50talsbilder från Kristianstad ger en fin intro
duktion till en allmänt obeaktad järnvägs
historisk källa.]
Anon., "Triangelspår i Pålsboda", Tåg och
Spår nr 96, 2 s. [Om ett outfört projekt från
1932.]
Jan Arvhult, "HBJ till åminnelse - berättelser
som kom med tåget och blev kvar", i Anner
stad ur arkiv och minnen, Annerstad Hem
bygdsförening, 20 s. [Dråpliga och sorgliga
historier, berättade av en god berättare. Men
LKSJ med Holmby öppnades först 1906, Jan
Arvhult! Och när kommer egentligen din
stora HBJ-bok?]
Nils Carl Aspenberg, Die Strassen- und Vor
ortbahnen in Stockholm, Baneforlaget, 68 s.
[I skriften - med dess missvisande tryckår förtecknas kortfattat data om nät och om
drivfordon för spårvägsrelaterad trafik även
för LiB, SRJ, SSnJ och SSLidJ.]
Bo Bergman, "Verkstäder på ånglokstiden",
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ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Översiktlig beskriv
ning av revisionsarbeten på lok.]
Jan Bergsten, "M som i Malmtågslok" , Karven
nr 2, 2 s. [Om Ma-Md.]
Daan van Berlekom, "Sovvagnstrafiken över
Danmark till kontinenten 1946-1994", Tåg
nr 6, 2 s. [Ett av dessa fascinerande ämnen
om vilket man skulle vilja veta mycket mer.]
Lars Björkroth, Björn Liining & Lars Peter
Åhs, Föreningen Böda skogsjärnväg 20 år,
Bödabanan, 64 s. [Ett bra komplement till
tioårshistoriken.]
Gunnar Bäckman, "Vikbolandsbanan hundra
år", 2 & 3, Gurklisten nr 1 & 2, 8 + 9 s. [En
god historik som skulle förtjäna en större
läsekrets.]
Pia Bäckström, "Post på järnväg", Tåg nr 5,
3 s. [Ett inte särskilt intressant omtryck från
en Postmuseumspublikation.]
Sture Danneskog, "Uppsala-Stockholm-Upp
sala 13.000 gånger" , i Sven Appelqvist
(red.), Ur minnets labyrinter, eget förlag , 4 s.
[Man kan ifrågasätta uppgiften att Marie
lund-Länna skulle vara Sveriges vackraste
järnvägssträcka.]
Bengt 0. Edberg, "Egen järnväg", i Edsbruk.
Ett samhälles uppgång och fall, eget förlag,
4 s. [Mest om loken och förarna på den lilla
bruksbanan. 600 mm var knappast någon
"mycket speciell" spårvidd.]
Gunnar Egerbo, "Minnen från Gotland", Spår
stumpen nr 57, 2 s. [Om beredskapsresor.]
Birger Einarsson, "Järnvägen", Göinge Hem
bygdsförenings årsbok, 2 s. [Om HKJ eko
nomiska svårigheter 1893 och konsekven
serna för Kviinge socken.]
Elgert Eriksson, "Mitt liv som SJ-man - loket
min arbetsplats", i Sven Appelqvist (red.), Ur
minnets labyrinter, eget förlag, 8 s. [Först
tågklarerare, sen förare i Hagalund.]
Ingemar Eriksson, "En kort historik över Bo
liden-Slind", Tåg, 2 s. [Redaktionen borde ha
uppmanat Eriksson att skriva längre!]
Åke Eriksson, "Mitt liv vid järnvägen", i Sven
Appelqvist (red.), Ur minnets labyrinter, eget
förlag, 6 s. [Konduktörsminnen, av störst in
tresse när det handlar om vintersporttågen
Stockholm-Hede.]
Jon Fast, "Resgodsvagnar tillverkade i Nora
vid sekelskiftet", Förstlingen nr 2, 5 s. [Kort

text men full av intressanta detaljer. Med
ritning.]
Georg Fors, "Hur järnvägen format Sandsjö
bygden", Då och nu i Nässjöbygden, Nässjö
bygdens hembygdsråd, 7 s. [Om stations-
samhället Sandsjö som 1922 blev Bodafors.]
Bernt Forsberg, "Statens järnvägars elektrolok
av typen H", Spår, 7 s. [Forsberg utreder
med sakkunskap hur de olika versionerna
hänger samman och skiljer sej åt. Även vissa
uppgifter om tjänstgöringen.]
Petter Forsberg & Daniel Hallencreutz, En
järnvägs värden, ERU, 108 s. [Inlandsbanan:
kort historik, debatthistoria men framför allt
symbolvärde hos allmänheten.]
Mats Freding, "Lokomotivet' Anders Hansson'
och Glommens hamn", Tåg nr 3, 3 s. [Ett
komplicerat och utdraget hamnbygge i Hal
land. En av de många myterna om ett sjunket
lok punkteras.]
Rutger Friberg, "Malmbanan och Europas
starkaste lok", Altt om Hobby nr 2, 2 s. [Serie
om modellbygge av Dm3 inleds med be
skrivning av förebilden.]
Margareta Fritzson, "Forserumssten till sven
ska banvallar", Då och nu i Näs sjöbygden,
Nässjöbygdens hembygdsråd, 4 s. [Skånska
Hardeberga Stenindustri startade 1942 detta
diabasbrott som ännu är i drift.]
Hans Geete, "En bana som aldrig byggdes",
Förstlingen nr 4, 2 s. [Om Älvdalen-Särna,
ett projekt som var aktuellt omkring 1908.]
Lars-Olof Georgsson, "Kindsbanan", Spår, 7 s.
[Varken text eller bilder lägger något vikti
gare till den mer omfattande beskrivningen i
Per Olov Bloms bok om Kindsbanan.]
Arne Green, "Verksamheten vid Dannemora
station", i Sven Appelqvist (red.), Ur minnets
labyrinter, eget förlag, 8 s. [ Lite oklart när
Green tjänstgjorde men det var i alla fall
under andra världskriget, då upp till 15 om
lastare var i arbete.]
Ingemar Gustafsson, "Pojken i banvaktsstu
gan", Då och nu i Nässjöbygden, Nässjö
bygdens hembygdsråd, 5 s. [Från stugan 667
Krökebo på HNJ.]
Willy Gustafsson, "Järnvägar genom N Sol
berga i förslag och verklighet", Då och nu i
Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd,
9 s. [Om AOJ har man tidigare kunnat läsa
utförligare, bl.a. genom Gustafssons försorg,
men här får vi också veta om den planerade

hållplatsen Vimnarp på NOJ.]
"Stationshus och hållplatser", Då och nu i
Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd,
5 s. [Bilder med korta texter över alla per
sontrafikens trafikplatser i Nässjö kommun.]
Stig Gyllen, "Järnvägens tekniska utveckling
har format Nässjös järnvägsmiljö", Då och
nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens hem
bygdsråd, 11 s. [Kunnigt tecknas faserna i
och drivkrafterna bakom den stora bangår
dens utbyggnad och omvandlingar.]
Göteborg-Borås Järnvägar 100 år, SJ Stab In
formation Väst, 6 s. [En bagatell, byggd på
SJK-boken.]
-

Axel Hagberg, "Askersunds kommun, järn
vägarna och den industriella utvecklingen
vid 1800-talets slut", Kulturgeografiska insti
tutionen Stockholm, 29 s. ["De kommuner,
som satsade kapital i en lokalbana i hopp om
att vända den negativa befolkningstillväxten,
lyckade inte vända ... utvecklingen", är en
slutsats som nog har tillämpning utöver
Askersund.]
Bengt Hammar, "En resa genom Södertörn",
Nynäståget nr 3 & 4, 7 + 7 s. [Omtryck från
Järnvägar! 1981.]
- "En Örby-grabb berättar", Tåg nr 3, 3 s. [Inte
första gången som Hammar berättar från
SNJ.]
Staffan Hansson, Porjus. En vision för indu
striell utveckling i övre Norrland, Högskolan
i Luleå, 372 s. [Mycket av järnvägsintresse:
den svenska elektrifieringens start (som dock
inte refererar till Göran Rönns historik), valet
av Riksgränsbanan som första större projekt,
striden PorjusNakkokoski och bygget av
Gällivare-Porjus.]
Peter Heller, "Yp-bussen", Skarajärnvägsblad
nr 4, 5 s. [Bygger på Hällqvists rälsbussbok.]
Mats Hjälrnroth, "De första rälsbussarna vid
NBJ", Förstlingen nr 3, 3 s. [Enkelt hopkom
men text men intressanta bilder.]
- "Lokomotiven som benämnts Nora", Först
lingen nr 1, 4 s. [Tre lok: Kristinehamn,
Motala och N asmyth, Wilson.]
- "De modernaste ångloken vid NBJ", Först
lingen nr 3, 3 s. [Om NBJ 17 och 18. Många
foton.]
Yngve Holmgren, "CHJ personvagnar", 5,
ÖSJ-bladet nr 3, 4 s. [Serien har nu nått fram
till CHJ första personboggivagnar, den för
sta personvagnstillverkningen på egen verk17

stad och den unika C4 nr 3, en fyraxlig länk
axelvagn.]
- "Ett Köping-Hult-lok på vykort", ÖSJ-bla
det nr 1, 2 s. [Holmgren kommenterar sak
kunnigt ett foto av KHJ 11 Ervalla, som
längre fram skulle bli SJ Hd 22 och MSJ 11.]
- "ÖSJ restaurationsvagnar. Ett 95-årsmin
ne", ÖSJ-bladet nr 2, 3 s. [Inte första gången
man beklagar att Holmgren inte skriver ut
förligare - jfr nedan Anders Janssons histo
rik över UGJ restaurangvagnar.]
Rikard Holmlin, "Järnvägare. En ny yrkes
grupp i artonhundratalets Dalarna, i Gunnar
Ternhag (red.), Arbetets historia i Dalarna några glimtar, Dalarnas forskningsråd, 5 s.
[Rapsodiskt. Man hade väntat sej bättre i en
publikation från ett forskningsråd i sam
arbete med en högskola.]
Per Hultqvist, "'Hundratals mil, tusentals armar
och milliontals riksdaler ... ' Nils Ericson och
moderniseringen av 1800-talets Sverige,
Västgöta-Dal, 18 s. [Skildringen av Ericson
som kanal- och järnvägsbyggare framhäver
hans duglighet men också hans konserva
tism.]
"Hur en lokförare danas", Skenbladet nr 1 & 2,
3 + 3 s. [Trevligt dokument från 1870-talet.]
Arne Hällqvist, "Torsåsbanorna under SJ
tiden", Tåg nr 2, 5 s. [Här som på andra håll
innebar förstatligandet och den fullt genom
förda rälsbussdriften ett uppsving i trafik
intensiteten som dock blev kortvarigt. En
artikel med många givande detaljer.]
Christer Ingelsson & Håkan Olsson, "Tåg
kuppen på Barsebäcksbanan 50 år", Tåg nr 2,
3 s. [Sällan får man så levande beskrivningar
av vardagsarbetet på en järnväg som när en
olycka eller ett brott fick polisen att skriva
rapporter.]
Anders Jansson, "Restaurangvagnen 100 år.
Pionjärgärning på Uppsala-Gävle järnväg",
Spår, 6 s. [Välskrivet och utförligt. Man blir
förväntansfull inför Janssons fortsatta ge
nomgång av den svenska restaurangvagns
historien.]
Bengt-Erik Johansson, TGOJ AB Underhålls
rörelsen. En historik, TGOJ, 232 s. [Ingen
klar logik styrde in de stora SJ-verkstäderna i
TGOJ, men järnvägsvännen har inget att in
vända mot att företaget tagit fram en historik
som komplement till de båda tidigare voly18

merna om TGOJ. Vad gäller den äldre histo
rien är dock SJ minnesskrifter långt utförli
gare.]
Göran Johnson, "Järnvägarna i Mälardalen", i
Per-Olof Wikström (red.), Spår i Mälar
dalen. En samling texter om människorna,
landskapet och bebyggelsen, Region- och
trafikkontoret, 42 s. [Ett sympatiskt försök
att skriva regional järnvägshistoria, men fe
len i text och kartor är lite för många.]
Ragnar Järhult, Bror bland bröder, Carlssons,
199 s. [BUJ och en döende alkoholist och
f.d. rallare tillhör romanens huvudfigurer.
Om den förra skildras bl.a. bygget, sista tåget
och militärens sprängövning.]
"Järnvägen", i Johansfors med omnejd, 4 s.
[Mest om det misslyckade försöket till sta
tionsflytt 1903.]
"Järnvägen och Hovslätts station", i Hovslätt
100 år 1894-1994, Hofslätts Hembygdsför
ening, 10 s. [För mycket om HNJ i allmänhet
och för lite om Hovslätt i synnerhet.]
Christer Karlsson, "För tio år sedan hände . ..
Tåganteckningar från 1984", 1-2, Ångtrycket
nr 3 & 4, 2 + 3 s. [Minneskrönikor av detta
slag påminner om tidens snabba gång.]
Lars Olov Karlsson, "De brittiska loken i Sve
rige", Spår, 10 s. ["Lovande start - tvärt slut"
tycks ha varit mönstret för brittiska lokleve
ranser till Sverige när det har gällt både ånga,
el och diesel. Översikter av denna karaktär är
mycket nyttiga.]
Björn Kullander, Sveriges Järnvägs Historia,
Bra Böcker, 195 s. [Den i sitt format första
behandlingen i detta ämne sedan SJ 125-års
skrift. Något av kulturhistorien förefaller
dock något ovidkommande och det hade be
hövts mer om bl.a. godstrafik för att boken
fullt ut skulle leva upp till sin titel.]
Lasse Kvarnström, "Det statliga broderskapet.
Patriarkalism och byråkrati vid Statens Järn
vägar och Postverket i början av 1900-talet",
Arbetarhistoria nr 2, 10 s. [Tes: den statliga
arbetsgivaren var patriarkal i ordets dubbla
betydelse, ett slags välvillig brukspatron som
skapade en anda som bl.a. utestängde kvin
nor. Det kunde ha påpekats att EJ antog SJ
reglementen.]
Vincent Kärager, "Ystadjärnvägarnas historia."
8: "Statens järnvägar 1941-1990" & 9:
"Claes Adelsköld och Knut Nihlen", Ång
trycket nr 1 & 3, 5 + 2 s. [Jan-Anders Wih-

rens samlade och självtagna bilder förhöjer
värdet av den näst sista artikeln i serien, om
vilken allmänna omdömen har getts tidigare
år.]
Ingemar Landin, "Enmansbetjäning på lok- en
arbetsmiljöfråga", Skara järnvägsblad nr 4,
7 s. [Facket agerade sedan ett enmans
betjänat lok vållat dödsolycka i Gårdsjö.]
- "Oljeeldning på lok", Skara järnvägsblad
nr 3, 5 s. [Bygger på uppgifter ur Ånglok
läran 1949 men även från f.d. VGJ-eldare.]
- "VGJ:s motorlok - ett sorgebarn", Skara
järnvägsblad nr 4, 2 s. [Om VGJ 5.]
Ulf Landin, "Något om SJ:s B-lok", Nynäs
tåget nr 4, 6 s. [Flyktiga egna minnen kom
pletterar handboksuppgifterna.]
Kenneth Larsson, "Farväl, kära kamel!", Ång
trycket nr 4, 3 s. [Skrotningen av den sista
Y3-an har föranlett denna korta tjänst
göringshistoria.]
- "Skånska stationer - från A till Ö", Ång
trycket nr 4, 2 s. [Artikeln om Bjärsjölagård
har blivit lång nog för att passera utkastets
kvantitetsgräns. Turbulensen kring mfKLJ
och dess medlemsblad gör det osäkert om
"evighetsserien" kommer förbi alfabetets
andra bokstav.]
Peter Larsson, "Järnvägen och stationen", i
Rydsgårdsminnen i parti och minut, eget för
lag, 24 s. [En mängd personhistoria men
också många andra konkreta detaljer. Ett
söndagsnöje för barnen var att åka på TRJ
vändski va.]
- "Järnvägsstationen", i Tre byar- tre världar,
eget förlag , 4 s. [Om Västra Nöbbelöv på den
kortlivade YSJ.]
Göran Lavesson, "Järnvägsbyggnader mellan
Båstad och Veinge", ÖSJ-bladet nr 3, 4 s.
[Av geografiska skäl utelämnat material från
boken Järnvägsbyggnader i Kristianstads
län, med samma karaktär.]
Rolf Lind, "Järnvägen, Nässjö och året 1994",
Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens
hembygdsråd, 13 s. [Kommunalpolitiker (s)
redogör för det trägna arbete som vände Näs
sjös järnvägsutveckling i positiv riktning.
Sådan beslutshistoria borde skrivas oftare.]
Jan Lindahl, Grödingebanan, Banverket, 80 s.
[Så läckra foton och så lättflytande text som
man hade anledning att vänta av Lindahl.
Men med tanke på projektets storlek och
komplexitet hade det förtjänat en mycket mer

omfattande dokumentation, inte minst i form
av ritningar och kartor. Och redogörelsen för
Södertälje järnvägshistoria är väl inte helt
korrekt?]
Julius Lindblom, "Ideutvecklingen kring for
don med i kurvor lutnings bara vagnskorgar",
Dcedalus, 11 s. [Uppfinnaren Lindblom kon
struerade lutningsmekanismer redan på
1930-talet men då fanns ingen marknad.]
Malte Ljunggren, "Storsvenska turen 1947",
Tåg nr 3, 3 s. [Ljunggren beklagar att han
inte tog fler bilder på sin resa, och det gör
även läsaren när han ser de foton som ändå
blev resultatet.]
- "De svenska ellokens historia", 8 & 9, Ång
kvasten 1 & 2, 8 + 5 s. [Se tidigare krönikor.]
Rune Löw, "Grindvakter i Malmbäck", Då och
nu i Nässjöbygden, Nässjöbygdens hem
bygdsråd, 2 s. [Snopet kort.]
Josef Magnusson, "Tigern", Då och nu i Näs
sjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 5 s.
[Härlig skröna som påminner om en liknande
av Dario Fo. Men hur var det i verklig
heten?]
Lars Magnusson, "Stockbanan. En historik
över trästockbanan mellan Hyn och Spak
sjön", Spår, 18 s. [Ett lätt sammandrag av en
tidigare omnämnd uppsats från 1990 men
med några nya bilder.]
Göran Malm, Historien om Landabanan. Sö
derhamn-Bollnäs kommunikationsled, LB ,
20 s. [Mest substantiellt är ett avtryck ur
Yngve Rollofs vattenvägshistoria.]
Daniel Melchert, "Harlösa järnvägsstation",
ÖSJ-bladet nr 2, 3 s. [Trevligt skrivet men
lägger inte mycket till Mats Lindes och
Harry Tengruds tidigare behandling av
ämnet. Och är det belagt att Einar Sahlen
ritade stationshuset?]
Göran B. Nilsson, Andre Oscar Wallenberg , 3,
Norstedts. [Behandlar ingående de svenska
järnvägarnas svåra finansiella situation i
slutet av 1870-talet, särskilt Wallenbergs och
Enskilda Bankens svåra men till slut lycko
samma operationer med BJ och HJJ/HNJ.
Men Nilsson förväxlar WMJ med ÖWJ.]
Ola Nilson, "Ånglok på Östgötasmalspåret", 7,
Gurklisten nr 2, 3 s. [Om NÖJ 12 och 13,
impopulära lok som var svåra att elda och
underhålla.]
Sven-Erik Nordqvist (red.), Alvesta bandistrikt
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järnvägar 1856-1993, BDK Alvesta, 54 s.
[Så kan man också göra en bandistrikthisto
rik: sax, klister och ett exemplar av Järn
vägsdata.]
Gösta Nordström, "Järnvägsminnen - en resa
50 år bakåt i tiden", Spårstumpen nr 58, 5 s.
[Eldare på GJ 1942-45, sen maskintjänst i
Hagalund. Om surrogatbränslenas problem.]
"När järnvägen kom till Malmö", i Malmö
Centralstation, SJ Stab Information Syd, 7 s.
[Skicklig sammanfattning av stadens järn
vägshistoria.]
Anders Olsson, "Skåne-Smålands Järnvägs
tillkomst", ÖSJ-bladet nr 1, 4 s. [Med ton
vikt på konsul Olssons ansträngningar för att
samla byggkapital. Som skönlitterärt tips an
förs en roman av Staffan Bergsten, men Max
Lundgrens Åshöjden-böcker och Karl Krti
ger-Hanssons Resan till Åsljunga ger väl så
mycket om SSJ.]
- "Ystad-Gärsnäs Järnväg 100 år", ÖSJ-bla
det nr 4, 4 s. [Bra att föreningar uppmärk
sammar den regionala historien på detta sätt.]
Eber Ohlsson, "Malmö-Lund för 100 år se
dan", ÖSJ-bladet nr 3, 3 s. [Lätt kommente
rat dokument om behovet av dubbelspår mel
lan de båda städerna.]
Håkan Olsson, "Ystad-Gärsnäs Jernväg 100 år
5/10 1994", Ångtrycket nr 4, 2 s. [Bra att för
eningar uppmärksammar den regionala histo
rien på detta sätt. Gammalstavningen av
namn irriterar en smula.]
Lars Olsson, "Helsingborgs Veteranjärnväg
A.D. 1974", Ångtrycket nr 3, 6 s. [Lars Ols
son är framför allt känd som järnvägsfoto
graf men han kan skriva också.]
Per T. Ohlsson, 100 år av tillväxt. Johan Au
gust Gripenstedt och den liberala revolutio
nen, Brombergs, 219 s. [Ett tiotal sidor be
handlar Gripenstedts insats som politisk in
genjör bakom beslutet om de första stam
banorna.]
Eva-Marie Peltonen, "Inget Bålsta utan järn
vägen, eller? En förstudie av järnvägens in
verkan och betydelse för befolknings- och
bebyggelseutvecklingen", Kulturgeografiska
institutionen Stockholm, 20 s. [Titelns fråga
besvaras nekande: Bålsta hade utvecklats
även utan SWB.]
E. Bertil Persson, "Hamnspåren i Luleå",
Karven nr 3, 5 s. [Bra om kommunens egna
20

spår. Om malmspåren har Persson skrivit ut
förligare förr.]
- "Räls valsning", Karven nr 2, 3 s. [Intressant
redogörelse för Telfords rälsanskaffning till
Göta kanal-bygget 1815.]
- "Stambanans sista etapp", Karven nr 4, 4 s.
[Beskriver bl.a. trafikplatserna och alla om
läggningar Järn-Boden.]
Thomas Pettersson, "Kort historik över Bergs
lagernas Järnvägar", Trällaget nr 1-2, 3 s.
[Kort var ordet.]
Janis Priedits, "AB Klippans Finpappersbruk",
Ångtrycket nr 3, 3 s. [Koncis industri- och
spårhistoria.]
- "Västra Torups torvströfabrik", Ångtrycket
nr 2, 2 s. [Historiens gång känns igen från
många andra torvbanor, men denna var rela
tivt långlivad, plankorsade en järnväg (HHJ)
och hade ovanligt nog boggivagnar.]
Martin Ragnar, "SCA 16 Cementa. Nytt ång
lok i trafik i Hesselby", Spårstumpen nr 57,
3 s. [Presentation av O&K 3362, avställt
1962.]
Carl Reuterbrink, "En återblick på tillvaron",
Förstlingen nr 3, 2 s. [Mest om vägen till
järnvägsjobbet.]
Per Rickardsson, "Hur järnvägen påverkade
Flisby", Då och nu i Nässjöbygden, Nässjö
bygdens hembygdsråd, 7 s. [Bra genomgång
av de viktigare företag som uppstod. Väder
kvarnsvingar och Knutstorps mousserande
vin var bland de exklusivare varor som frak
tades ut från Flisby .]
Örjan Romefors, "Djursholmsbanan, 18891895", Kulturgeografiska institutionen
Stockholm, 43 s. [Visar att personerna bak
om Djursholms AB och Djursholmsbanan
agerade skickligt gentemot SRJ och Stock
holms stad och till sist fick som de ville.]
Bengt Rosen, Bilder från Skåne-Smålands
järnväg SSJ. 2: Strömsnäsbruk-Kärreberga,
SSJF, 32 s. [Intressanta och väl återgivna
foton, alltför korta bildtexter.]
Lars von Rosen, "Öresundsförbindelser genom
100 år - broar, tunnlar och torrläggning på
tapeten", ÖSJ-bladet nr 1, 8 s. [Projekthisto
rien är mycket fascinerande och skulle för
tjäna en utförligare behandling. von Rosens
översikt är visserligen förtjänstfull men han
har bl.a. utelämnat det allra första förslaget,
det med horisontell tunnel mellan Helsing
borg och Helsingör.]

Josef Ryden, "Järnvägens källarmästare som
blev samhällets styresman", Då och nu i
Nässjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd,
17 s. [Om källarmästare Carl Peterson - han
var inte ensam om att bygga upp en för
mögenhet med järnvägsrestauration som
bas.]
- "Petter Jönsson-myten", Då och nu i Näs
sjöbygden, Nässjöbygdens hembygdsråd, 5 s.
["Järnvägen ska gå förbi Träslända, för där
bor jag", sade aldrig Petter Jönsson. Ryden
nystar skickligt upp historien om en myt.]
Gunnar Sandin, "Persontrafiken Ekeby-Skrom
berga", Ängtrycket nr 1, 5 s.
- "Reflektioner inför en järnvägskarta i Näs
sjö", Då och nu i Nässjöbygden, Nässjöbyg
dens hembygdsråd, 12 s.
- "Svenskjärnvägsstatistik", Spår, 4 s.
Lars-Eric Sjöberg, "'Grevebanan"', "Skurups
järnvägshotell" och "Olyckorna i Örsjö och
Kallsjö", i Hans Janstad (red.), Skurup - mel
lan ås och hav, Skurups kulturnämnd, 18 s.
[Många goda bilder och ganska tunn text.
Och vad menas med att rälsen på gamla MYJ
vägde "17 kg perlängd"?]
Eric Sjögren, "Littera E som blev U och sedan
Katta. En säregen skildring från tre källor ur
gången tid", Tåg nr 4, 2 s. [Man blir inte
övertygad om att fiktiv självbiografi är en
lämplig form för framställning av en lokindi
vids historia.]
Christian Slågrup & Rolf Öberg, "Trelleborg
och Kungsleden under dramatiska år",
Gamla Trelleborg, 33 s. [Färjetrafiken under
första världskriget har beskrivits förr men i
denna gedigna artikel framkommer en rad
nya uppgifter, belysta genom väl valda citat.]
Rolf Sten, "F-loken (Fa, Fb)", Skenbladet nr 3,
4 s. [Ingår i serie om äldre SJ-ånglok.]
- "Mellan Byvalla och Långshyttan", 4 & 5,
JTJ-nytt nr 2 & 4, 6 + 4 s. Om loken/loko
motorerna och vagnarna. Trevliga teck
ningar. I övrigt se tidigare år.]
- "Mellan Orsa och Bollnäs", 3 & 4, Sken
bladet nr 2 & 4, 4 + 7 s. [DHdJ-serien fort
sätter med banunderhåll och alltför knappa
uppgifter om trafikplatserna.]
Erik Sundström, "Förstlingen - ett unikt lok
och tre uppfinnare", Spår, 6 s. [På viktiga
punkter revideras äldre uppfattningar om
Förstlingens konstruktion. Samtidigt ges
bl.a. roande upplysningar om relationen mel-

Ian Claes Adelsköld och Harald Asplund.]
- "Udda vagnar på svenska spår", Tåg nr 9,
3 s. [Artikelns innehåll lever upp till rubri
ken.]
- "Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895?",
Spår, 7 s. [Det hände ovanligt mycket. Sund
ströms stora industrihistoriska kunnande be
rikar hans järnvägshistoriska författarskap.]
- "Vedtåg under andra världskriget", Tåg
nr 6, 3 s. [Allt som kunde rulla tycks ha mo
biliserats till denna trafik som den unge
Sundström betraktade ur ett Stockholms
perspektiv.]
Örjan Svane, "Nättrabyhamns station på rit
ning - en redogörelse för hur fantasin kan
berika verkligheten", Tåg nr 2, 4 s. [Ett ex
empel på hur den hängivne modellbyggarens
forskning uppdagar nya järn vägshistoriska
fakta, och på värdet av att i artikelform sam
manfatta exklusiva småskrifter.]
Tord Siistler, "Bra svenska lokomotiv", Nostal
gia nr 6, 3 s. [Om SJ Ga, Gb och J - en origi
nell kombination.]
- "Jubileum i Härnösand. Härnösand-Sollefteå
Järnväg fyller 100 år", Nostalgia nr 4, 4 s.
[Läs hellre Stens bok.]
- "Lund-Trelleborg. Järnvägen i mitt hjärta",
Nostalgia nr 3, 4 s. [Som allt annat i tidning
en en kvalificerad layout med stora bilder.
Mest intressant bamdomsminnen från en resa
Norrland-Skåne.]
Valdemar Söderlund, "1956, ett annorlunda år
för de gotländska järnvägarna", Spårstumpen
nr 58, 5 s. [Bra skildring av de stora trans
porterna av fyllning till flygfältsbygget.]
Göran Thomasson, "Banvakt i Ljungaskog vid
SSJ", ÖSJ-bladet nr 34 s. [I huvudsak om
tryck av tidningsartikel från 1953.]
Börje Thoursie, "UGJ Älvkarleöbroar - ett litet
detektivarbete", Spår, 4 s. [Gamla arkivalier
klargör utseende hos och läge för den äldsta
brons anslutande viadukt.]
Bertil Thulin (red. och huvudförfattare), Göte
borg-Borås Järnväg, SJK, 180 s. [Det enda
negativa som kan sägas om boken är möjli
gen att den placerar ribban alltför högt för
framtida skribenter i branschen.]
- "'Sekelskiftets l'art nouveau"' och "Stam
banan livskraftigast", i Resecentrum Skövde,
6 s. [Roligt att historien får en liten men dock
plats i den sortens skrifter.]
Mats Torneklint, "Gefle-Dala Järnvägar AB.
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En järnväg i förändring mot den nya tiden",
Högskolan Falun-Borlänge, 57 s. [Behandlar
bara, vilket borde ha antytts av titeln, uttöm
mande personalrationaliseringen på sträckan
Falun-Rättvik under FRMJ/GDJ-tiden.]
Jan-Anders Wihren, "För 30 år sedan - intryck
från enjärnvägsentusiasts vardag", 7-9, Ang
trycket nr 2, 3 & 4, 8 + 3 + 6 s. [BLJ, KYJ,
Sösdala mosse, vagnbjörnar ... Wihren och
hans vänner åkte lokhytt, snokade i bered
skapsstall, antecknade och fotograferade, allt
med stor entusiasm och ihärdighet, och till
stor glädje för den sentida läsaren.]
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Tomas Wistedt & John Österberg, "E4:an
komplement eller konkurrent till Ostkust
banan", Kulturgeografiska institutionen
Stockholm, 19 s. [Inga invändningar mot det
historiska avsnittet.]
Gertrud Åvik, "Minnen från NAEJ", ÖSZJ-nytt,
nr 2, 2 s. [Fadern var stins i Blåningsmåla.]
Roger Öhrman, "Järnvägen" i Vägen till Got
lands historia, Gotländskt arkiv, 2 s. [Inga
sakfel.]

Johan August Mörk

Att försöka få sig arbete
Några anteckningar ur minnet av en västgöte

Johan August Mörk föddes 7 aug. 1859 i ett soldattorp
i Öttum någon mil sydväst om Skara och var äldst av
fem syskon. Han arbetade som dräng hos bönderna i
trakten från 13 års ålder tills han var 23 år, då han
lämnade hemmet för att söka arbete på annat håll. Han
arbetade vid kanalbyggen och järnvägs byggen, först
som stenarbetare, sedan som smed och blev verkstads
arbetare vid engelsmännens lokverkstad i Luleå under
Gällivarebanans byggnad. Efter bolagets konkurs flyt
tade han åter söderut, arbetade tre år på Söderhamns
Verkstäder och därefter fyra år på Primusfabriken i
Stockholm. År 1897 kom han till Asea som svarvare,
och blev 1904 förman på deras skruvtillverknings
avdelning, där han blev till sin pensionering 1929.
Han gifte sig 1897 med tjugoåriga Hanna Wilhel
mina Jacobson från Visby och flyttade 1903 in i ett
eget hem i vad som då var Västerås utkant. Där
planterade han ett hundratal fruktträd och vid pensioner
ingen köpte han en av de gamla svarvarna på sin
avdelning och inrättade en liten hobbyverkstad.
Han fick 1933 Patriotiska Sällskapets guldmedalj
och avled vid åttio års ålder.
När han i början av 1892 blev sängliggande en tid i
influensa skrev han denna berättelse om sina äventyr
som rallare sedan 1882. Den har tidigare varit publice
rad i årsboken Norrbotten 1972.

Den 15 oktober 1882 lämnade jag min hembygd
för att enligt min länge närda önskan få se mig om
ett grand på andra platser och pröva lyckan. Som
sagt, efter att hava tagit ett ömt farväl av fader och
moder, och jag minnes hennes sista önskan, då
hon efter att hava följt mig till stora vägen sade
mig: "Adjö och Gud vare med dig." Mitt mål
gällde då Göteborg och att där söka få mig plats
på någon snickareverkstad. Utrustad med det
nödvändigaste i klädesväg hade jag att gå den en
och en halv mil långa vägen till V ara järnvägs
station, där mitt första göra blev att köpa mig en
kappsäck och instuva mina saker, och sedan få
mig en biljett till Göteborg, dit jag ankom på
eftermiddagen. Och huru förvånad blev jag ej

över det rörliga liv som där finnes, och vart skulle
jag vända mig för att få reda på en barndoms
kamrat, som jag hoppades erhålla råd och hjälp
av. Jo, det lyckades snart att träffa honom, och
med hans hjälp fick jag mig logi.
Sedan var det att försöka få sig arbete, men
detta hade sig ej så lätt. Efter att hava sökt både
si och så fick jag börja vid nya bryggeriet i Haga,
där jag skulle bliva som hjälpkörare. En utkörare
som jag fick medfölja och som jag skulle efter
träda, han skulle få sluta med körning för han
kunde ej skriva och hava reda på kunderna. Men
som det var i hans intresse att ej underrätta mig
om kunderna för att få behålla platsen själv, så
gick det dåligt för mig, så jag fick sluta efter en
vecka, och vad var nu att göra?
Jo, jag besökte först ett kommissionskontor,
där jag mot fyra kr erhöll anvisning på en dräng
plats utom staden, men närjag kom dit så var den
upptagen, och att återfå pengarna var ej att tänka.
Genom ovannämnda vän erhöll jag adress till
hans broder i Eskilstuna, varför jag reste dit efter
att hava gått fjorton dagar och besett det rörliga
folklivet i Göteborg. Till Eskilstuna ankom jag
sent på kvällen, där ovannämnde kamrat kom
mig till mötes och hjälpte mig. Här var nu att
försöka få sig arbete, men det lyckades ej bättre
här heller, varför jag gick till H yndevadfallet, där
arbetet med Hjälmarens sänkning pågick, och
fick jag börja arbeta. Mitt första göra var att
skaffa mig bostad, och huru besynnerliga föreföllo
mig ej folkets seder och språk här. Vad arbetet
beträffar var det mycket tungt. Det var att skjuta
sten och grus uppför långa och branta land
gångar, och ibland att spränga större stenar och
berg. Där var mycket dålig betalning.
I slutet av maj 83 reste jag,jämte elva arbetare
till, upp till jämvägsbyggnaden mellan Ockelbo
och Gävle, och vilken resa! Flera av kamraterna
festade så grundligt, att när vi kom till Ockelbo,
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så hade tre blivit efter av dem. Här fingo vi arbete,
härför det blev att förse sig med det nödvändi
gaste till matkärl m.m., och så i väg en halv mil till
skogs, där vi fingo inkvartera oss i en gammal
fäbodvall, Luppbo. Här var ej mycket inbju
dande, mån tro. Det var två stugor vi hade löfte att
få bo uti. I ena stugan var hela möblemanget en
gammal säng, men där jag bodde var för oss att
göra granrisbädd på golvet med en gammal rock
eller dylikt under huvudet. Men vilken mängd
mygg som här plågade oss är otroligt, värst om
nätterna. Så ofta när vi vaknade voro ögonen
igensvullna av myggbett. En kamrat, bleking till
börden, grät flera gånger över svårigheten. Da
garna före midsommar fingo vi lov att flytta ur
vår koja, då jag fick logi i en by, Gruvan, där jag
hade det mycket gott. Vår trevnad på fäbodvallen,
där intill vi arbetade, ökades betydligt när kullor
na komma dit med boskapen. Det blev då god
tillgång på mjölk. Jag arbetade sedan på flera
ställen på järnvägen, varför jag fick lov att flytta
ifrån mitt goda värdfolk, och jag minnes den
söndag då bondsonen Jaen samt gumman skjut
sade mig till byn, och hur gumman grät då jag
sade adjö och tack till henne. Goda gumma, vila
i ro efter alla mödor du fått genomgå.
Den tolfte april 84 reste jagjämte flera arbetare
upp till stambanebyggnaden vid Sollefteå, och
Johan August Mörk på äldre dagar. Äldste sonen
Wilhelm blev konstruktör vid Pullmanbolagets
verkstäder i Chicago, den yngste, Hjalmar, sålde
1943 det ellok från Siemens till Roslagsbanan
vars boggier genom krigshändelserna inte kom
fram. Erik Sundströms samling.
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även denna resa utmärkte sig för skoj och fylle
bland kamrater, vilket ej var så roligt för mig,
som var den ende som var nykter bland sällska
pet. Första natten tillbringade vi i Bollnäs, andra
dagen voro vi i Håsjö, eller V alle, som byn heter.
Här var för oss att vara kvar till påskafton, järn
vägen var ej färdig längre. Här var muntert på
Gästis där vi logerade en natt. Andra natten var
jag hos ett bondfolk, Vallin, där jag hade det bra.
Långfredagen var jag och besåg Håsjö Kyrka,
byggd 1682, med dess klockstapel, vilken nu
reser sig på Skansen i Stockholm. Sedan vi lyck
ats få skjuts för våra saker, för vilken skjuts vi
fingo betala med sjuttio kr för två hästar den
långa vägen åtta och en halv mil, gåvo vi oss
elvatiden påskafton på resa igen. Sällskapet be
stod nu blott av Hämvall och Pelle Oredig med
familjer samt jag, de andra hade gått förut.
Endast den som rest landsvägarna upp genom
Norrland kan göra sig en föreställning om deras
utseende strax efter tjällossningen. Jag trodde ej
att vi skulle komma fram till vårt mål. Frånsett
resans mödor och besvär, så öppnades för oss när
vi komma till Ragunda en skön anblick av den
storslagna natur som utmärker Indalsälvens dal
gång, och jag tror att Ragundabyn med det ståt
liga vattenfallet och den långa landsvägsbron
nedanför är det vackraste som vi kan se. Lands
vägen följer här en lång sluttning tills man kom
mer till In dals Liden. Här lyckades vi först klockan
elva få oss logi i en bondgård. Vägarna började
här bli bättre.
Påskdagen fingo, sedan vi passerat gränsen till
Ångermanland, vi oss logi i en liten by, Fångsjö
backen. Vår väg gick här över mycket otrevliga
bygder. Annandagen logerade vi en kvarts mil
från Sollefteå. Vi hade då uppsikt över Ånger
manälvens stora dalgång och vi gladde oss att
vara så nära vår resas mål.
Vi komma nu ned till Sollefteå och fingo oss
plats anvisade, där vi började arbeta. Där var vid
en by som hette Granvåg och mycket vacker
plats. Här logerade jag mig in hos Pelle Oredig,
som hyrt sig en bagarstuga, och här hade vi det ej
otrevligt. Arbetet bestod för det mesta i sten
arbete. I juli kom jag ned till järnvägens förråds
smedja som hantlangare, och fick jag det ganska
bra. Här fick jag börja lära mig smida något
ibland. Jag kom här att bo hos en av järnvägens
kuskar, Anderson, och hans fru Anna Lisa, känd
för sitt ombytliga humör. I smedjan var jag till
början av vintern, då jag fick arbete i ett lag vid
landsvägsbyggnaden från Sollefteå till Rämsle-

Av nuvarande stationssamhället Ockelbo fanns inte mycket när Johan August Mörk deltog i byggandet
av Gävle-Ockelbo järnväg på 1880-talet. Sveriges Järnvägsmuseum.
byn. Sedan arbetade jag vid bergsprängningen
för grundsten till stationshuset. Det var, jag tror,
första februari 85, det hade fallit mycket snö och
var ganska kallt då jag gick upp till berget, och
det var kalla dagar att sitta och sköta borret i 37
gr, och öppet och blåsigt. Det är otroligt vad jag
frös, för jag var nog dåligt klädd. Jag bodde nu
igen hos P. Oredig. Jag fick snart börja i smedjan
igen, där jag var tills på sommaren, då jag kom i
ett jordlag. Jag bodde nu hos ett folk Wikström,
där jag hade det gott och trevligt.
I slutet av september var det slut med arbetet,
varför sedan jag vilat mig fjorton dagar, jag
begav mig till ovannämnde Härnvall, som hade
landsvägsbyggnad i Junsele. Det var långt för
mig att gå, sju mil över ödsliga trakter. Första
dagen gick jag fem mil till Härnvalls hem, och
vad jag var trött när jag kom dit på kvällen. Det
var nu bättre vägar, så det gick skapligt sen jag
väl kom igång. Här var nu att få sig logi hos ett
gammalt par av så att säga lappras, och vilket
friskt och starkt folk, vilka kalla och dragiga
boningsrummen äro häruppe i Norden. Här var
nu att börja knoga. Jag fick här till kamrater en
inföding samt en norrman, både äldre män och ej
ringaste kunniga med bergsprängning. Här blev
ej något vidare trevligt, dels var berget där vi

arbetade uselt, och sedan mycket snö och kallt.
Till julen gick jag ned till mitt goda värdfolk i
Sollefteå, på nyårsdagen gick jag åter upp till mitt
arbete, där jag knogade till fjärde mars, då vi
fingo sluta, varför jag for ned och började i ett lag
vid järnvägen hos en förman Källberg och sedan
hos en Nilsson, då vi arbetade vid grundgräv
ningen till lokstallet. Här blev en kamrat träffad
i huvudet av en skärva från ett kälskott som han
laddat. Han dog ett dygn efter, utan att ha återfått
sans. För tredje gången fick jag nu börja i smed
jan på våren 86. På hösten slutade smeden Forn
stedt, som jag slagit åt. Han var den mest häftiga
person jag träffat.
Jag fick nu börja hos andre smeden Lindström,
hans hantlangare Pelle reste till svärfadern. Jag
hade det nu ganska bra tills på sommaren 87, då
Lindström reste upp till Luleå. Jag fick nu vara
ensam i smedjan. Ibland var jag ute i ett lag, jag
hade nu mina bästa dagar. Hur gärna dröjer ej
minnet vid denna glada tid, och vilka sköna
somrar här i Ångermanland med sina förtjusande
dalar och kullar och sin storslagna natur. Av vad
jag sett så är Sollefteå och trakten däromkring
den härligaste, och även befolkningen är både
vacker och bildad, och jag tror ej bättre finnes
någonstädes.
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Den första oktober 1887 reste jag jämte Lind
ströms familj till Luleå, dit han rest förut. Denna
resa blev en den besvärligaste jag haft. När vi
reste från Sollefteå på morgonen hade vi beräk
nat att komma med ångaren Njord, som skulle
inträffa i Härnösand på eftermiddagen. Vi blevo
nu underrättade att han ej kunnat gå från Sunds
vall för storm. Frun och barnen fingo nu skaffa
sig logi, och jag gå och vänta på båten och se efter
sakerna. Här fick jag gå och vänta tills söndags
fm, således två dygn. När äntligen båten kom, var
den så fullastad, att frun ej fick med sina saker
fast jag försökte så mycket. Det var nu för mig att
vara kvar till nästa båt och då få med sakerna. Jag
fick nu vänta två dygn till, då ångaren Selstedt
kom.
Det bar nu i väg mot Norden med sakta fart, och
kallt och blåsigt, så det är ej bekvämt att resa som
däckspassagerare sådan årstid. Efter fem dygns
resa var vi på söndagskväll i Lule. Här hade jag
glädjen att strax träffa Lindström, och nu var
resan slut för denna gång. Efter att ha väntat till
den tjugonde fick jag nu börja vid The Swedish
and Norwegian Rail way. Jag blev nu inneboende
hos Lindströms och vill på det bästa berömma
dem.
Här började för mig ny verksamhet med att
sätta ihop stora lokomotiv, samt reparation m.m.
Här var blott engelskt befäl, så det var nog si och
så att förstå dem i början, men man lärde sig snart
namn på verktyg m.m., och jag minnes vad roligt
det var första gång jag meddelade mig med vår
förman, maskinuppsättare Fergusson, och jag
minnes med aktning denna vittbereste person
med sådan kunskap och energi, och lika var
förhållandet med reparationsförman Steffens
son. Vilken frånvaro av allt högmod och allt
översitteri och med vilken humanitet man blev
bemött, av såväl desse herrar som av alla förmän.
Hur olika är ej förhållandet med våra svenska
förmän, dem låta övermodet och dumdrygheten
samt ett brutalt bemötande mot underordnade i
högsta grad vara gällande.
Strax före julen 87 kom ångaren Juana Nancy
med maskiner och vagnar, och då pågick loss
ningen dag och natt, och som jag var med att taga
emot godset, kom jag att kli va med nattlaget som
börjar kl 12 på natten. Det var härligt att gå ut i
trettio graders köld och snöyra, men vi voro alla
muntra och glade. Svårast var sista kvällen, då vi
skulle frakta ombord en stor dynamomaskin,
som uppsattes på fören för belysning vid is
sågningen. Det var nämligen arton tums tjock is,
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omkring två mil fingo arbetarna vara med och
göra ränna för ångaren. Vilka kostnader det ned
lades för att få ut ångaren, och sedan gick så
olyckligt! Den drev redlös i fjorton dagar i drivis
under stark köld och storm, tills den drev i land
vid Gamla Karleby, då besättningen var mycket
illa medfaren av hunger och köld. Med vilket
deltagande underrättelsen om besättningens öde
mottogs av allmänheten däruppe.
Mitt arbete var nu att rengöra och sätta ihop
lokomotiv, varomjagvarmedomsjuttonstycken.
Vi voro sex kamrater och arbetet gick glatt. På
sommaren var reparation och sen hopsättning av
vagnar. På våren 89 tog pengarna slut för herrar
engelsmän och då började arbetsinställelse m.m.
Jag blev nu i tillfälle att lära känna en mängd
personers åsikter på möten som höllos, samt den
goda kamratanda och uppförande som gjorde sig
gällande. Arbetsinställelsen varade i 6 veckor
innan allt var klarerat.
Vad Norrbotten beträffar, så har det sina långa
och kalla vintrar, men det har ock sina vackra
somrar, då såväl människor som djur få hämta
nya krafter. Vilka ljusa somrar, jag minnes mid
sommar 1888, vi arbetade då om nätterna och
beslöto att noga se efter hur länge solen då var
borta. Klockan 12 gick hon ned och en kvart före
1 var hon åter fullt klar, och vilket härligt skåde
spel! Sjön låg spegelblank och skogen stod frisk
och grön och luften mild och behaglig, och jag
glömmer aldrig vilka känslor bemäktigade mig,
ja oss alla, och i synnerhet vår förman Fergusson.
Han hade varit på flera platser i Europa och bland
annat i Italien, men ej sett skönare natur. Min
längtan har sedan dess städse varit till Norrlands
fria och storslagna natur.
Jag fann mig nu ganska gott här och hade god
förtjänst tills frampå vintern då pengarna började
tryta för desse Englishmen. I mars månad fingo
vi ej någon avlöning, och vad var då att göra? Vi
hade möten och beslutet blev att inställa arbetet.
Det var svårt nog att få alla med, vi hade nu möten
nästan varje dag i stationshuset. Kommitterade
utsågs att tala vid landshövding Berg om förhål
landena. Beslutet blev nu att söka utmätning av
järnvägsbolaget och det dröjde länge innan det
blev klart, för vederbörande voro liknöjda om att
antaga vår sak. Maskinpersonalen var 135 man
och vår fordran 12.000 kr och min 90 kr.
Som jag m.fl. fingo oss andra platser, så läto vi
kugga oss att antaga länsman Svänson som vår
kommissionär. Han bekom vår fordran, men
bydde sig ej om att redovisa, så vi fingo intet. Det

Arbetet i Luleå bestod bland annat av montering och provning av det engelska bolagets lok,för sin tid
mycket stora och avancerade typer. På bilden lokmästare Broxup i hytten. Sveriges Järnvägsmuseum.

var nog flera gånger under strejken som det var
hett. En gång utverkades tåg från Gellivara och
ned för arbetarna då stora möten hölls och lands
hövdingen var med. De pengar som nu fanns
skulle delas, så få vi en tredjedel av vår fordran.
Jag har många gånger tänkt på vilken utmärkt
arbetaretrupp där var samlad, och det blev nu för
en och var att söka sig plats på annat håll. Jag och
Bergendahl fingo plats i Hudiksvall. Jag hade nu
gått sex veckor, och detta kostade mig samt res
pengar därifrån sjuttiofem kr.
Den 30 maj 89 lämnade vi ombord å ångaren
Gestrikland detta midnattssolens land med sak
nad, där jag fått uppleva åtskilligt som sent ska
glömmas, och bland det mitt värdfolk, lotsen
Bergboms m.fl. Vi voro tidigt vid båten. Klockan
kvart över ett lyste solen fullt klart och det var
mycket vackert och resan gick utmärkt. Vi voro
uppe i Umeå och Örnsköldsvik, där jag träffade
en gammal bekant. Han hade varit gift ett år och
nästan hela tiden sjuk. Nu var det nära slut med
honom, han hade lungsot.
Örnsköldsvik är en mycket vacker plats. På
söndagen kommo vi till Hudik, och här hade jag
det skapligt. I början av augusti fingo vi sluta, för
verkstaden stängdes. Jag jämte svarvare Johan-

son fingo nu börja i Söderhamn. Jag lämnade
med saknad den vackra Hudik med dess sköna
omgivningar kl 12 på natten den 9 aug 89, och på
morgonen voro vi i Söderhamn. Här fingo vi
börja knoga och till bostad fingo vi en liten
kammare i verkstadens gård och här på vår vinds
kupa blev många både glada och sorgsna dagar.
Min kamrat Johanson var god fiolspelare, så vi
hade ofta musik. På verkstaden fick jag lära mig
fila, och där hade jag det ganska bra, fast nog var
förtjänsten klen. Jag har ofta tänkt på vilken god
kamratanda det gjorde sig gällande på verksta
den, så bättre tror jag är svårt att träffa.
Om julen 91 gjorde jag en resa till mitt gamla
hem, som jag ej sett på nio år. Jag löste en biljett
som kostade 40 kr. Det var mycket roligt att få se
hemtrakten och föräldrarna.Jag hade under dessa
år sett en god del av Norrlands på sina ställen
vackra bygder och dess storslagna natur. Hur för
vånad blev jag ej då jag fick se gårdar och ställen
i hembygden alldeles lika som när jag reste, och
ej det ringaste förbättrade, och vad troget västgöte
bonden håller vid fäderneärvda seder och fördo
mar, så i världsligt som i andligt förhållande, och
vad sakta upplysningen går där.
På julafton gav jag mig till fots den långa vägen
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från Skara till mitt hem, och hurudana vägar över
lerbygden, de voro uppblötta. Min yngsta broder
hade nu blivit soldat efter pappa och övertagit
torpet. Pappa hade fått upp sig en trevlig stuga
nere vid byn. Det var mycket roligt att se så
trevligt de hade det i sitt nya hem. Och vad såväl
pappa som mamma voro nedtyngda av år och
arbete och bekymmer. På återvägen stannade jag

ett par dagar i Stockholm, och på nyårsmorgon
reste jag med första tåg norrut till Märsta, där jag
hälsade på en flicka, detta glömmer jag ej. Jag
fortsatte resan med nästa tåg. I Uppland var
marken bar, men i Gävle började ett yrväder med
mycket snö. Jag förkylde mig på resan så jag fick
ligga inne i lungkatarr och influensa.

Nuvarande linjen vid Lupp
boviken. Foto Erik Sundström
1995.

Byn Gruvan där Johan Au
gust fann skydd mot myggen.
Foto Erik Sundström 1995.
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Lars Olov Karlsson

Järnvägsmuseet i New Delhi

Indien är de stora kontrasternas land. Här finns
allt från största rikedom till yttersta fattigdom.
Man har en känsla för sin historia, och löneläget
gör att man kan tillåta sig ganska stora satsningar
på museiområdet. En sådan satsning är det in
diska jämvägsmuseet i New Delhi. Det öppnades
1977 och har en museibyggnad och ett stort
friluftsområde med massor av historiska fordon.
Vädret är i allmänhet skonsamt, men solen tar
hårt på fordonens målning, som måste bättras då
och då.

Jag har haft förmånen att besöka museet vid två
tillfällen, 1978 och 1980, och samlingen är verk
ligen imponerande. Alla viktigare spårvidder i
landet, dvs 1676, 1000, 762 och 610 mm, är
representerade med ett urval lok och vagnar. Det
äldsta loket är en !Al-maskin, Fairy Queen,
byggt i England 1855. De flesta standardkonstruk
tioner som använts sedan dess i Indien har räd
dats. I vissa lägen var man sent ute, och det
bredspåriga Atlantic-loket EM 36506 var fak
tiskt redan skrotat. Men man lyckades plocka

Fariy Queen är bredspårigt (1676 mm) och byggdes 1855 av Kitson, Thompson & Hewitsonför East
India Railway. Det togs ur trafik 1909 och har varit museilok sedan dess. Samtliga foton är tagna av
fö,fattaren.
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Atlanticloket EM 36506 är
tillverkat av North British
Locomotive Company 1907.
1940 blev det ombyggt gan
ska kraftigt och var sedan i
bruk ända till 1970.

Störst av alla de utställda mu
sei/oken är detta Garrattlok
av typ N, byggt av Beyer, Pea
cock i Manchester 1930. Det
drog tunga koltåg på Bengal
Nagpur Railway. Det hade den
för Garrattlok ovanliga hjul
ställningen 2DO+OD2. Vikten
är drygt 230 ton, kanske nå
got för mycket för det lätta
spåret på museet.

Naturligtvis finns ett av Dar
jeelingbanans berömda sadel
tanklokpå museet iNew Delhi.
Det är lok 777, ett ur den
första serien från 1889. På
610 mm-banan i Himalayas
utkant rullar fortfarande åt
skilliga lok av denna typ i
turisttågen.
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Meterspåret är märkligt nog mycket utbrett i Indien. Det lär bero på att en vicekung på 1800-talet var
övertygad om att även det brittiska imperiet skulle gå över till metersystemet. Detta är ett extremt
utsmyckat meterspårigt godstågs lok. Loktypen F byggdes från 1875 i över tusen exemplar och i några
olika varianter. Detta lok är tillverkat av Diibs & Co, är moderniserat och har beteckningen FMA.
ihop delar från olika håll och rekonstruera ett lok
igen! Förutom ånglok finns även el- och diesel
lok samt el- och dieselmotorvagnar. Vagnar av
olika slag finns även bevarade, flera av dem
mycket lyxiga salongsvagnar, men också enkla
godsvagnar. De flesta fordon har mycket eng
elskt utseende.
Helt unikt är monorailtåget, som fortfarande
kan köras på en speciellt anlagd rund bana. Denna
bana har enbart en räl där fordonens största tyngd
rullar på dubbelflänsade hjul. Balansen hålls
med stora släta hjul som rullar på vägbanan bred
vid rälen. Ett nät av detta slag anlades i Patiala
området 1907. Dragkraften var mulor, men 1909
byggde Orenstein & Koppel i Berlin några märk
liga tanklok för monorailen. Banan var i drift till
in på 1920-talet, men då hade landsvägshjulen
slitit ned vägbanan så mycket, att trafiken inte
kunde fortsätta. Man ställde in loken i ett skjul,
och det hela glömdes bort. När museimaterielen
samlades ihop på 1970-talet fann man dock ett
par lok och några vagnunderreden. Ett lok kunde
renoveras, till och med till körbart skick! Person-

vagnen fick nybyggas på ett gammalt underrede.
Sedan dess kan museibesökarna mot en liten
extraavgift få ta en tur med det knarrande och
gnisslande tågsättet! Grupper kan i förväg be
ställa körning till en högst rimlig avgift.
En liten anknytning till Sveriges Järnvägs
museum har också detta museum. När jag be
sökte det 1978 träffade jag museets engelske råd
givare, Michael Satow (han som hittat monorail
tåget bl.a.). När sedan SJ skulle fira sitt 125årsjubileum och tanken dök upp att vi skulle låna
in kopian av Novelty, underlättades det av att den
som byggt Novelty var Michael Satows bolag.
Kontakten förenklades högst avsevärt av att vi
träffats i New Delhi. Att sedanNovelty köptes in
och donerades till Sveriges Järnvägsmuseum är
en helt annan historia.
Nästa gång du kommer till New Delhi, missa
inte Rail Transport Museum. Museet är dock
stängt måndagar. Det tillhör inte stadens mest
namnkunniga sevärdheter så taxichauffören kan
ske inte känner till det. Säg då att det ligger intill
Bhutans ambassad, så vet han!
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Loket från Pataiala State Monorail Tramway kommer balanserande på sin enda räl. På museet går
"landsvägshjulet" på en betongbana, säkert stadigare än på den dammiga landsvägen när det begav
sig. Bilden nedtill är tagen från kafeet som ligger mitt i en damm, helt omgiven av spår, lok och vagnar.
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Gunnar Sandin

Fritiof Nilsson Piraten och järnvägen

Stinssonen Fritiof Nilsson Piraten är den ojäm
förlige skildraren av skånsk järnväg i sina skön
litterära arbeten. Svensk mästare är han inte, den
rollen intas av konduktören Gustaf Olson (roma
nen Tåg ut, 1938), men i Skåne är det ingen som
slår honom. Tvåa i det landskapet är förmodligen
Ola Hansson (diverse romaner och noveller)
eller Eric Åkerlund (diktsamlingen Kring om
formaren, 1968).
Piraten och järnvägen är inget nytt eller origi
nellt ämne. Det har med större eller mindre
utförlighet behandlats av Arne Ericsson, Gunnar
Milles, Britt & Ingemar Tunander och mej själv
- bidrag som för övrigt saknas i Helmer Långs
annars omfattande och förnämliga Piraten
bibliografi. Dessutom har de allmänna Piraten
biograferna med skiftande sakkunskap berört
området.
Min vän Håkan Olsson lät mej för några år sen
ta del av ett omfattande manuskript i ämnet, som
vi båda tyckte förtjänade en grundligare behand
ling än vad det dittills fått. Men plötsligt var det
1995 och förestående hundraårsminne av Pira
tens födelse. Håkan, som nu hade händerna fulla
med bland annat historiken om Malmö-Simris
hamns järnväg, överlät välvilligt åt mej att ut
nyttja materialet som underlag för denna artikel.
Förhoppningsvis återvänder han själv till frågan,
med andra perspektiv och bedömningar.
Håkan Olsson och Erik Sundström har läst hela
manuskriptet och gjort värdefulla påpekanden.
Synpunkter har också getts av Börje Andersson,
Margit Gustafson, Yngve Holmgren och Lars
Olov Karlsson.
Ämnets karaktär gör att artikeln kan väcka ett
visst intresse hos personer utanför SPÅRs nor
mala läsekrets. Hänsynen till dem har motiverat
en förklaring av vissa elementa ur järnvägs
världen. Jag hoppas att de initierade har över
seende.

Nordbanan
Det var inte givet att det skulle byggas en järnväg
förbi Vollsjö.
Flera städer pretenderade på att bli skånsk
terminal för Södra stambanan. Ystad, hamn för
kontinentpostbåten till Stralsund, var en av dem.
Det var Malmö som vann. Då uppstod frågan hur
de andra viktigare städerna skulle kopplas till den
statliga järnvägen. Som gemensam anslutnings
station övervägdes både Skarhult och Höör men
resultatet blev Eslöv, en nästan obebyggd fälad
som var flack och rätt plan och därmed lämplig
som underlag för en bangård.
Helsingborg, Kristianstad, Landskrona och
Ystad byggde alla sina anslutningar till Södra
stambanan 1865-66. Det bildades i samtliga fall
ett privat järnvägsbolag med staden som huvud
intressent men med aktiekapital också från den
berörda landsbygden. Staten gav fördelaktiga
lån.
Ordningsföljden i namnet Ystad-Eslövs järn
väg (YEJ) bryter mot alfabetet men är logisk med
tanke på huvudortens dominans. Bolaget bilda
des 1863. Järnvägstrafiken från Ystad till Bjär
sjölagård öppnades den 1 december 1865 och
den resterande sträckan till Eslöv året därpå.
Banan var inte smalspårig, även om det råkar stå
så i en av de finaste studierna om Piraten (uppgif
ten är märkligt nog inte rättad i andra upplagan),
utan hade samma normalspårvidd som stam
banan och nästan hela det skånskajärnvägnätet.
Det var för övrigt ett villkor för statslånet.
Fågelvägen mellan Ystad och Eslöv är 57 kilo
meter och går ungefär över Veberöd. YEJ är 76
kilometer, vilket gör den till den längsta av de
rent skånska privatbanorna, och sträckningen
över bland annat Vollsjö är en avsevärd omväg.
Eslöv ligger ett rejält stycke väster om Ystad men
YEJ lämnar Ystad österut och fortsätter i den
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riktningen åtskilliga kilometer. Två skäl förkla
rar vägvalet. Den gena sträckningen var kuperad
och därmed relativt dyrare att följa, och genom
den vida svängen åt öster och norr kunde Ystads
handelsomland vidgas.
Skifferplatån i östra och norra Färs erbjöd inga
större naturliga hinder utan banan kunde ges
långa raksträckor, till exempel öster om Vollsjö.
Det var bara dis eller mörker, inga terränghinder,
som skymde sikten för Klerks hustru när hon stod
på banvallen och spanade efter den flyktade
sonen.
Överingenjör vid banbygget var Claes Adel
sköld, 1860-talets dominerande järnvägsbyggare
på privatsidan. I mitten av decenniet var han
starkt i ropet och byggde sex banor ungefär
samtidigt, varav två andra i Skåne. Han hade en
otrolig arbetskapacitet men det är klart att han var
beroende av goda medhjälpare. AbrahamLeijon
hufvud hette hans man vid banbygget Ystad
Eslöv.
Den ekonomiska ställningen för järnvägs
bolaget var länge brydsam men stabiliserades
efterhand, och under 1890-talets sista år gavs
aktieutdelningar om upp till elva procent. Sedan
sjönk vinsterna på grund av konkurrens från nya
järnvägar och engagemang i andra, mindre fram
gångsrika Ystadbanor, men det senare innebar
samtidigt att YEJ präglades av en stark expan
sion under de år som Fritiof Nilsson växte upp på
Vollsjö station.

. . . sex Ystadbanor till ...
Oscar Il regerade, herr Dickson var hans befallnings
havande i Malmöhus län och Tender-Johnson var chef
för de sju banorna i Ystad.
"Yankee fashion"

Ystad-Eslövs järnväg med närliggande, i huvud
sak konkurrerande banor. BLHJ är vid denna tid
den av Lunds stad ägda bana som LRel (se
nedan) har uppgått i, medan ÖSJ är en förening
av ett stort antal Kristianstadsbanor, bland an
nat EHJ. Notera den ovanliga orienteringen som
gör att stations- och andra namn för tydlighetens
skull kan i huvudsak skrivas vinkelrätt mot ban
linjen. Ur Svenska Järnvägsföreningen 18761926, 4, 1926.
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Det har ifrågasatts att det funnits sju järnvägar
med bas i Ystad. Piraten skulle ha valt sju talet för
dess magiska klang. Men låt oss räkna:
1. Ystad-Eslövs järnväg (YEJ), se ovan.
2. Malmö-Ystads järnväg (MYJ). En konkur
rentbana, vid sin tillkomst 1874 mottagen med
tvekan av Ystad som ju hade hade stora intressen
i YEJ, men som ändå infogades i Ystadsbane
komplexet.
3. Börringe-Östratorpsjärnväg (BÖJ), öppnad
i etapper 1884 och 1887, en bibana till MYJ.
4. Ystad-Gärsnäsjärnväg (YGJ), öppnad 1894
från Köpingebro på YEJ, sju kilometer öster om
Ystad, i en båge över södra Österlen till Gärsnäs

på Simrishamn-Tomelilla järnväg. Piraten näm
ner en resa på den, med utgångspunkt i Ystad:
Där gick ett tåg till Gärsnäs och vi hann med det och
steg av i Löderup och cyklade därifrån till Sandham
maren.
"Likvaka"

Tidpunkten ska ha varit juni 1914, och en titt i
tidtabellen visar att detta med Gärsnäs inte riktigt
stämmer. Fyra av de fem tågen fortsatte ända till
S:t Olof medan det femte vände i Hammenhög,
byn före Gärsnäs. Men vad spelar det för roll!
Piraten sysslar med historieberättande, inte med
historieskrivning.
5. Y stad-Brösarps järnväg (YBJ). Den öppna
des 1901 och hade inte heller den någon direkt
anknytning till Ystad, utan gick från Tomelilla på
YEJ till Brösarp där tågen från ett Kristianstads
dominerat bolag mötte.
6. Ystad-Skivarpsjärnväg(YSJ). Öppnad 1901
fick den ett kort liv och nedlades redan 1919
eftersom den inte kunde hävda sej i konkurrensen
med grannbanorna. Den utgick från Charlottenlunds station på MYJ men trafikerades ändå de
första åren av YEJ.
7. Gärsnäs-S:t Olofs järnväg (GS:tOJ), som
från 1902 knöt samman YGJ och YBJ. På f.d.

GS:tOJ reste Fritiof Nilsson ofta som privatper
son när han bodde i Kivik. Närmaste stationen
var Vitemölla. Resorna torde oftast ha gått söder
ut, till Gärsnäs för vidare befordran med Malmö
tåget, men även norrut till residens- och lasaretts
staden Kristianstad. Hans och hustrun Toras re
sor omnämns några gånger. Lokstallet i Brösarp,
nio kilometer avlägset från Kivik, figurerar bland
de osannolika ställen där F. kunde ha fått sina
fotsulor svärtade.
Det är lätt att förbise den sjunde och sista banan
eftersom den redan efter tre år slogs samman med
YGJ till en järnväg med den logiska men otymp
liga signaturen YGS:tOJ. Men 1902-1905 fanns
det alltså sju banor om sammanlagt 244 km för en
trafikchef i Ystad att härska över. Emellertid har
Piraten även i "Yankee fashion" tagit sej friheter
med kronologin. Han förlägger tidpunkten till år
1900, men då var alltså Y stadbanorna fortfaran
de bara fyra.

• • • och några andra
sydskånska järnvägar
På ovan beskrivet sätt utsträckte Ystadsintressena
sina järntentakler över i princip hela sydöstra
Skåne. Det fanns dock andra, konkurrerande

Översiktskarta av Ystads järnvägar 1926. Den år 1919 nedlagda Ystad-Skivarps järnväg har
markerats streckad. Märk i öster Gärsnäs som 1902-1905 utgjorde gräns mellan de separata
järnvägarna YGJ och GS:tOJ. Ur Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, 4, 1926.
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intressen som använde sej av samma medel.
Enklast börjar vi med att lämna ordet till Piraten
själv, här som sakprosaist:
Medan Ystad-Eslövsjärnvägöppnadesförtrafik 1866
(vilket för Ystad betydde direkt anslutning till södra
stambanan) och Malmö-Ystads 1874 så dröjde det till
1882 innan Simrishamn fick järnvägsförbindelse, då
med Tomelilla (Y.E.J.). Först 1896 blev linjen till
Malmö verklighet (Malmö-Simrishamnsbanan).
"Österlen"

Det hade inte varit friktionsfritt när YGJ skulle
ansluta till ångspårvägen Simrishamn-Tomelilla
(CTJ) i Gärnäs, och YEJ satte från början upp så
hårda villkor för anslutningen i Tomelilla att
Malmö-Tomelilla järnväg (MöToJ) allvarligt
övervägde attklivaöverden till CTJ medhjälp av
en viadukt.
Det fanns även andra friktionspunkter mellan
de båda banorna. Det stora Övedskloster hade
haft Bjärsjölagård på YEJ som "sin" station.
MöToJ gick lika avlägset men anlade en station
med godsets namn på dess södra, sandiga ut
marker. Piraten berättar:
Han .. . planterade barrskog på det ofruktbara Bjersö
sand. (Skogen gav redan avkastning när den på nittio
talet härjades av en brand, orsakad av gnistor från
invigningståget på den nya järnvägen.)
Bombi Bitt och Nick Carter

MöToJ invigning den 21 september 1893 avlöpte
utan sådana missöden, men 1897 avbrändes fem
tunnland tallskog just i Vombs fure efter antänd
ning från ånglok. Sådant var inte ovanligt- två år
senare orsakade ett YEJ-lok en större brand i
Ystads sandskog.
1906 fick Övedskloster en järnvägsstation inpå
knutarna genom en tredje aktör. Då öppnades
Landskrona-Kävlinge-Sjöbo järnväg (LKSJ),
vars linje strök fram mellan slotts trädgården och
Vombsjön. Den skymtar i "Kapten Anton" för
båtbesättningen ute på den blickstilla sjön: "Mid
dagståget passerar på banan vid Övedskloster."
Det börjar låta som överetablering av järnvägar
i mellersta Skåne och var det också. Ändå kunde
Lund inte låta bli att ge sej in i leken med vad som
mycket riktigt blev en av landets mest olönsamma
banor, Lund-Revinge järnväg (LReJ), som trots
namnet hade sin slutpunkt i Harlösa. Hos Piraten
möter vi den i Lund, vilket behandlas nedan. Vi
återkommer också till vad som kunde försiggå i
Simrishamnstågets personvagnar.
36

Eslöv-Hörby järnväg (EHJ) har inte noterats
som förebild för någon järnväg hos Piraten, men
den öppnades mellan de orterna 1897 och bidrog
till att snäva in "Nordbanans" upptagningsom
råde. Dock gällde regeln" gammal är äldst". Den
sedan länge etablerade YEJ klarade sej hyggligt
mot uppstickarna.

De elva stationerna
Vi återvänder till Nordbanan med dess enligt
"Yankee fashion" elva stationer. På de 76 kilo
metrarna mellan Ystad och Eslöv planerades från
början bara sju, men redan under byggtiden kom
önskemål och beslut om tre till så att det vid
starten fanns tio.
Dit hörde inte Köpingebro, den station som i
dag ligger närmast Ystad. Den tillkom först 1893
när YGJ skulle grenas av. Dessutomhadesocker
ruschen börjat, och Köpingebro fick liksom
många andra skånska järnvägsknutar ett socker
bruk (1894), som snabbt blev YEJ största gods
kund.
Sockret har spelat en mycket stor roll för de
skånska järnvägarna, men man kan notera att
betor och betlastning inte förekommer hos Pira
ten. Odlingen hade väl inte brett ut sej till Vollsjö
trakten under hans barndom. Sedermera fanns en
magnifik betlastningsapparat vid Vollsjö station,
men den tillkom först under andra världskrigets
avspärrning då betodlingen expanderade och bris
ten på arbetskraft fick staten att subventionera
sådana mekaniska lastanordningar.
Efter Köpingebro kom Svenstorp, som ur
sprungligen hette Köpinge. Därifrån utgick
landsvägstrafiken till Simrishamn fram till 1882,
då Simrishamn fick järnvägsförbindelse med
Tomelilla.
Just Tomelilla var nästa station. Bebyggelsen
där var obetydlig tills järnvägen kom - bygdens
centrum var Tranås - men Tomelilla blev som vi
sett järnvägsknut och störst av de samhällen som
växte upp kring YEJ. Även stationen expande
rade och det ursprungliga stationshuset av YEJ
typ byttes 1893 ut mot ett av MöToJ-snitt, när den
banan kom. Tomelilla är helt klart förebilden för
det St. Tomarp där man byter från buss till tåg i
"Fem kvart på landsvägen".
Äsperöd nästa. Här som på andra håll var det
järnvägens korsning med en befintlig landsväg
som bestämde stationens etablering. Det uppstod
ett servicesamhälle i storleksordningen under
Vollsjö.

Vollsjö stationshus som det såg ut under Fritiof Nilssons barndomsår. Gissningsvis är det han själv
som sitter i fönstret, med en syster intill. Yrkesfotografer for gärna runt och fotograferade järnvägs
stationer varefter bilderna dels såldes till personalen, dels trycktes som vykort. Denna kopia har lånats
från Sveriges lärnvägsmuseum. Stations huset beskrivs mer ingående längre fram i artikeln.
Nästa station är Lövestad. Ett exempel på den
nya logik som järnvägen introducerade i land
skapet: banan strök förbi Lövestads kyrkby men
stationen och stationssamhället etablerades en
kilometer längre norrut.
Piraten nämner Lövestad under dess riktiga,
om än gammalstavade namn, i "Det fjärde F:et".
Men Lövestad måste också vara förebilden för
det Sillaröd där Jon Esping stiger av tåget sedan
han, försjunken i tankar, har missat uppehållet i
GottorpN ollsjö. Sillaröd är annars namnet på en
liten by en knapp mil öster om Vollsjö. Mellan
Lövestad och Vollsjö ligger en by med det snar
lika namnet Säljeröd. Det var ett av arbetsnamnen
på den station som 1914 kom att etableras som
Klasaröd, fem kilometer från Lövestad och fyra
från Vollsjö. Den var alltså ingen av de tio
ursprungliga stationerna eller av de elva från
Piratens formativa barndomsår.
Efter Lövestad svängde banan och siktade på
slutmålet Eslöv. Till den sjätte och mellersta
stationen Vollsjö återkommer vi utförligare
nedan. Här kan dock noteras att Vollsjö inte

skulle ha någon station enligt de tidigaste pla
nerna. Det var först efter en kampanj av lantbru
karen J. Eksteen som YEJ-stämman ändrade sej.
Kampanjen stöddes av en kraftfull aktieteckning
- Vollsjötrakten stod i själva verket för flest
tecknade aktier bland de ursprungliga lantstatio
nerna.
Nämnas ska också smalspårsprojektet "Östra
Skånes järnvägar" från slutet av 1870-talet, där
en bana från Kristianstad till Malmö skulle ha
korsat YEJ just i Vollsjö, och ett av det tidiga
1900-talets skånska" diagonalbaneprojekt": Trel
leborg-Kristianstad som också skulle angöra
orten. Inget av dem förverkligades och Vollsjö
blev aldrig järnvägsknut.
Det blev däremot nästa station, Bjärsjölagård,
som 1911 fick förbindelse åt sydväst genom en
bibana från Dalby på MSJ (med planerad men
aldrig genomförd förlängning till Sölvesborg)
och tillika ett nytt stationshus. Bjärsjölagård låg
bara fem kilometer från Vollsjö men figurerar
inte direkt i Piratens böcker, i motsats till några
järnvägslösa byar på motsvarande avstånd.
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Det torde emellertid ha varit i Bjärsjölagård
som kungen steg av när han skulle jaga på Öveds
kloster. Piraten påstår att lokförare Serrman,
genom att hänga upp matboxen på säkerhets
ventilen, lyckades köra in tjugo minuter under
kungens 35 kilometer långa färd på YEJ, men
från Eslöv är det faktiskt bara 28 kilometer till
Bjärsjölagård. Efter vad man vet om andra kunga
färder på skånska privatbanor brukade trafik
chefen eller åtminstone maskiningenjören åka på
loket vid sådana tillfällen.
Och inte hade väl Serrman två matboxar? Lo
ket skulle enligt säkerhetsordningen ha två, av
varandra oberoende säkerhetsventiler.
Piraten förbigår också de fyra återstående sta
tionerna. Först har vi "halvstationen" Askeröd
som aldrig blev något annat, och som vi nämnde
ovan i samband med Övedskloster. Sedan kom
mer Löberöd, som blev det näst Tomelilla största
stationssamhället på YEJ.
Därefter har vi Hurva, som faktiskt nämns som
"andra stationen" när Anton promenerar banval
len från Eslöv till TosterupNollsjö (en sträcka på
35 kilometer, inte fyra mil som det står i novel
len) och regnet får den hoplimmade rocken att
lossna i fogarna. Pengarna hade bara räckt för en
biljett från Malmö till Eslöv. Taxetabellen visar
att den resan kostade två kronor - för övrigt en
normal dagslön för en okvalificerad arbetare.
Man gissar att Antons mental map styrdes av
hans uppväxt vid en YEJ-station. Annars skulle
han vid en rationell kalkyl efter ankomsten till
Malmö ha kommit fram till att hans pengar räckte
till Björnstorps station på MSJ, vilket hade kortat
hans promenad med en mil. För övrigt var det
förbjudet att promenera på järnvägen om man
inte hade löst gångbiljett, men vi kan konstatera
att det var flera av Piratens personer som bröt mot
den bestämmelsen. Författaren själv berättar för
övrigt i Resa till Curar;ao: "Jag fick böta för
olagligt beträdande av järnväg när jag stegade
upp avståndet mellan två stationer."
Återstår bara halvstationen Skarhult som fram
till 1903 hade hetat Christineberg. Jo, det fanns
tidigt några håll- och/eller lastplatser, bland an
nat lastplatsen Alesta tre kilometer väster om
Vollsjö, vid korsningen med stora vägen Hörby
Sjöbo, anlagd 1908. Sedan fick mellankrigs
tidens busskonkurrens järnvägsbolaget att an
lägga ytterligare ett antal hållplatser. Men Pira
ten har (utöver ett flyktigt omnämnande i "Sten
skrift") inga motiv från den banan som är senare
än barndomsåren.
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Det halvgamla stengärdet
I "Mannen som blev ensam" berättas hur kyrko
herde Salvius svänger in med sin skjuts på "vår
vedbacke bakom körplanen":
Vedbacken var ingen backe alls utan ett stycke åkerren
där det två famnar breda stengärde legat som revs när
järnvägen byggdes och lades som grund till stations
huset.

Rak som en linjal skar alltså Ystad-Eslövs järn
väg genom Vollsjötrakten. Stationen låg på en
milslång raksträcka. Det hade krävts mer än en
tre och en halv meter bred stengärdsgård för att
stoppa banans framfart. Ändå låter två famnar
mycket.
Vollsjö ligger inom nordostmoränens område.
Dominerande jordart är visserligen den tämligen
bördiga moränleran vilket gett förutsättning för
dagens helåkerbygd, men sten är det gott om. "I
många åkrar, säges det, ligga sten vid sten ned
grävda, tätt intill varandra. Man får en föreställ
ning om vad denna röjning betydde för landska
pets utseende, när man exempelvis i Vollsjö ser
några relikter av fäladsmark. I den jämna, väl
odlade småbrukarbygden ligga inpassade några
rutor, där marken är som översållad av större och
mindre stenblock."
Den som berättar detta är Anna Kristoffersson,
i sin kulturgeografiska avhandling från 1924
med den uttömmande titeln Landskapsbildens
förändringar i norra och östra delen av Färs
härad under de senaste tvåhundra åren. I den
boken kan man även inhämta mycket annat om
det landskap som var ramen kring huvuddelen av
Piratens berättelser.
Som att den stora förändringen, här som annars
i Skåne, inleddes med skiftena. Laga skiftes
stadgan kom 1827 och ungefär då började Voll
sjö enskiftas. 1841 såldes och styckades godset.
Byn som hade legat samlad vid kyrkan sprängdes
så effektivt att, enligt Kristoffersson, den som
inte tagit del av 1733 års lantmäterikarta inte
skulle kunna bestämma dess närmare, forna plats.
De bönder som flyttats till byns utmarker inledde
ett omfattande nyodlingsarbete: dikade ut, plöjde
upp fälader och bröt som sagt sten. För Vollsjös
del talar man 1837 om en fördubbling av åker
arealen på kort tid. Till den mark som nu röjdes
hörde den dit bangården ett par decennier senare
skulle komma att förläggas. Den större åkern
kunde föda en större befolkning och böndernas
gårdar kompletterades med en mängd småfolks-
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Vollsjötrakten enligt ekonomiska kartan 1914 (skala 1:20 000). Järnvägen skär igenom odlings
landskapet utan minsta hänsyn till ägogränser-i detalj kan riktningen vara bestämd av att man ville
korsa ån så vinkelrätt som möjligt. Kontrasten är stor mellan den tättbefolkade småbrukarbygden i
öster och den stora domänen Vollsjögård, som emellertid snart kom att delvis styckas upp till
(jordbruks)egnahem. Norr om Vollsjö torg fortsätter häradsvägen mot Fränninge.
hus, av vilka nog många var lika primitiva som
Franskans stuga.
Men den ökade produktionen räckte till mer än
den lokala befolkningens behov. En stark driv
kraft bakom expansionen var de ökade spannmåls
priserna. Och Kristoffersson konstaterar: "Av
sättningen underlättades genom öppnandet av
Ystad-Eslövs järnväg år 1866."
I mitten av 1870-talet inleddes så en långvarig
internationell lågkonjunktur. Priset på råg unge-

fär halverades fram till 1887. Effekterna blev
snabbt påtagliga i Vollsjö med omnejd. Fortsatt
uppodling lönade sej dåligt och den fortsatt väx
ande befolkningen fick börja söka sej ut. folk
mängden i Vollsjö församling minskade 18801900 med en procent årligen, en för Skånes
vidkommande hög siffra. Åtskilliga flyttade till
Amerika och de flesta stannade där, även om
några återvände och blev öden i Piratens berättel
ser.
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De gamlingar som Fritiof Nilsson träffade un
der barndomen hade alltså fått uppleva drastiska
förändringar i sin bygd. Ett två famnar brett
stengärde: det låter fornt och beständigt, men en
yngling som varit med om att bygga det kunde
som gamling få se det rivas och bli stations grund.
Och stengärdet fanns. På den bevarade kopian
av V. Palmcrantz "Plan-kartaöfver Y stad-Eslöfs
Jemväg" från 1864 anges att bangårdens 4,25
tunnland hade avstyckats från Vollsjö säteri.
Hundra fot nordväst om stationshuset skär huvud
spåret ungefär vinkelrätt en hägnad, ritad med
dubbla linjer och därmed bred. Piraten höll sej
gärna till sanningen.

Kyl vagnen
Kylvagnens tankar vädrades för öppna luckor.
Bombi Bitt och Nick Carter

Luften hade alltså gått ur spannmålsmarknaden
men det skånska jordbruket fick efterhand en viss
kompensation genom animalieproduktion.
Främst gällde det smör till den engelska markna
den. Den handeln dominerades av danskarna
med deras lurmärkta produkt, inte minst tack
vare deras snabbare transportväg för en färsk
vara, men de skånska transporterna snabbades
upp genom tågfärjorna över Öresund, där den
första startade mellan Helsingborg och Helsing
ör 1891.
Ystad-Eslövs järnväg köpte sina första två
kylvagnar (littera Gk) 1886. År 1898 kom en
tredje och 1906 ytterligare två. 1910 monterades

slutligen kylanordning i fyra befintliga täckta
godsvagnar (littera G). Vagnarna kallas karaktä
ristiskt nog "smörvagnar" i styrelsens verksam
hetsberättelser. Kylmediet var förstås is, och
1906 iordningställdes på Vollsjö station en plats
för isupplag till en kostnad av 68 kr. "Isdösen"
kallas den i novellen "Julkorgen", men där är Eli
yngre än vad Fritiof var vid tiden för isupplagets
tillkomst. YEJ var troligen först i Sverige med att
lasta in isen genom sidoluckor. SJ hade tak
luckor.
Den bestämda formen ("kylvagnen") tyder på
att en Gk-vagn brukade vara baserad på Vollsjö
station. I Vollsjö fanns inget mejeri men väl i
Fränninge, där ett tämligen stort andelsmejeri
startades 1894. Ett annat mejeri låg i Araskoga,
med ungefär lika lång transportväg till Vollsjö
som till Bjärsjölagård.
Förskjutningen till animalieproduktion inbe
grep också djuruppfödning. 1889 startades svin
slakterier i både Ystad och Tomelilla-det senare
hette typiskt nog, med tanke på baconmarknaden,
Engelska svinslakteriet. YEJ byggde in special
inredning för transport av svinkroppar i ett par av
sina täckta godsvagnar.
Under år 1906 transporterades från Vollsjö 46
hästar, 862 storboskap och 3 200 småboskap.
Vollsjö var den överlägset största YEJ-stationen
när det gällde sådana frakter. Denna djurhantering,
som patron Ola Flygare på Vollsjö säteri till stor
del stod bakom, har inte avsatt några direkta spår
i Piratens böcker, men syn-, ljud- och doftmässigt
måste den ha varit en integrerad del av stins
familjens närmiljö.

YEJ-kylvagn för smörtrans
porter, Gk 264, tillverkad av
Kockums 1898. Leveransfoto,
Sveriges lärnvägsmuseum.
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Stationssamhället
Nu bodde jag inte på hotellet utan på den andra sidan
om järnvägen hos en kusin som jag har.
"Hotellbrand i Horsagärde"

Så är ett normalt skånskt och svenskt stations
samhälle inrättat. Det har vuxit upp på stationens
framsida, där ligger de viktigare servicefunktio
nerna och bland dem jämvägshotellet. Andra
sidan är en B-sida med färre om alls några buti
ker, färre och senare tillkomna bostäder men fler
industrier och andra skrymmande verksamheter,
delvis attraherade av järnvägens godsmagasin
och lastkaj som vanligen ligger på bangårdens
motsatta sida i förhållande till stationshuset.
Annat var det i Grimsby enligt en beskrivning
som gott kunde ha gällt Vollsjö.
Hela samhället låg den tiden norr om järnvägen, det
var som om dess grundläggare stigit av tåget på bak
sidan och glömt att se sig tillbaka. Söder om banan
gick åkern fram till stationens körplan ...
Gatan, det var stora landsvägen, gick från stationen i
ungefär nordlig riktning och fortsatte över torgbacken
och vidare. Med torget var bebyggelsen slut och rena
landet tog vid.
Närmast stationsområdet hade man timmer- och kol
handeln som reste sina virkesstabbar högt över snö
skärmarna, som skyddade järn vägens lastkaj, och hade
kolgården med dess röda plank utmed vägen. Kom så
några mindre hus som beboddes av stationskarlen och
pumparen.
Bokhandlaren som slutade bada

Kyrkorna i Vollsjö och Fränninge ligger drygt tre
kilometer isär. Mellan de gamla byarna går en
landsväg som en kilometer från Vollsjö kom att
skäras tämligen vinkelrätt av banan. Det kändes
säkert naturligt för jämvägsbyggarna att lägga
stationshuset på den sydsydvästra sidan, i rikt
ning mot namngivande kyrkby och gods. Natur
ligt hade också varit att stationssamhället vuxit
upp på samma sida och att nordsidan med dess
lastkaj och godsmagasin fått en allmänt lägre
status. Detta är som sagt mönstret i det över
vägande flertalet "jämvägsspontanorter". Äspe
röd, Lövestad, Bjärsjölagård, Löberöd och Hurva
är goda exempel på YEJ.
Undantag från mönstret finns dock. Ett är
Katrineholm, ett annat svenskt stationssamhälle
som har skildrats skönlitterärt, av Kerstin Ek
man. Ett annat är alltså Vollsjö. Skälet var det
samma i båda fallen, att den dominerande mark
ägaren, ett gods, inte vill avsöndra tillräckligt
med mark i det "naturliga" läget.

Det var på 1880-talet som säteriet upplät mark
så att häradsvägen kunde vidgas till ett torg
femhundra meter norr om järnvägen. Det var ett
stort torg, ja oproportionerligt stort för alla nor
mala funktioner, utom för de stora kreaturs
marknaderna fyra gånger om året. För de varje
onsdag återkommande torgdagarna torde det ha
räckt mer än väl. Först torget och sedan vägen
fram till stationen kom att kantas med en enkel
bräm av bebyggelse, men mer än så blev det inte
på lång tid av stationssamhället. "Torgarna" ären
vanlig benämning hos Piraten, och stations
samhället kallades faktiskt "Vollsjö torg" på
vissa kartor.
Speciellt var alltså Vollsjö. Stationshusets fram
sida vette mot den gamla tidens institutioner:
kyrkan, kyrkogården, skolan, säteriet. Bangår
dens baksida präglades av den nya tiden: torget,
butikerna, hotellen, timmerhandeln. Att den se
nare med sin tillförsel av tunga varor låg närmast
banan var logiskt. År 1905 fanns i Vollsjö firman
J. Jönsson som sålde spannmål, timmer, foder
och gödningsämnen, men även Olof Björck som
expanderade snabbt från starten vid sekelskiftet.
Någon större industri fick inte fotfäste och i
motsats tillandrastationssamhällen på YEJbygg
des det varken Folkets hus eller folkhögskola.
Men med tåget kom både rörliga bilder, Nick
Carter-häften och annat som hörde den nya tiden
till.
Utvecklingen skulle visa hur befogat det hade
varit att etablera en station även i Vollsjö. 1880,
det första år för vilket vi studerat jämförande
statistik, låg den i sammanlagda inkomster på
sjätte plats bland banans dåmera tio mellan
stationer, före två (Hurva och Löberöd) av klass
Il-stationerna. Under en längre period fanns den
omväxlande på sjätte till fjärde plats, men strax
före sekelskiftet stabiliserades ett nytt mönster. I
topp bland de nu elva mellanstationerna låg Kö
pingebro och Tomelilla. I botten fanns Chri
stineberg/Skarhult, Askeröd och Svenstorp.
Mellangruppen leddes av Vollsjö som alltså låg
trea.
1906, när Fritiof var elva år, såldes i Vollsjö
cirka 800 förstaklass-, 17 000 tredjeklass- och
200 truppbiljetter. (I likhet med de flesta andra
skånska privatbanor numrerades den högre vagns
klassen 1 och inte 2, men standard och pris var
samma.) Det betyder i genomsnitt cirka femtio
avresande om dagen och rimligen lika många
tillresande, eller totalt hundra. Inga överväldi
gande tal men det innebar ändå en ganska jämn
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ström av människor- stationen var ingen öde del
av Vollsjö trots sitt utkantsläge. Samma år såldes
tjugo hundbiljetter. 9 600 ton fraktgods anlände
men bara 2 900 ton sändes iväg. Totala inkom
sten uppgick till drygt 30 000 kr.

Stationshuset
Claes Adelsköld ritade stationshus i tre storleks
klasser för YEJ. Ensam i klass 1 var naturligt nog
huvudstationen i Ystad.
Som vi sett fanns det ursprungligen sju mellan
liggande "helstationer" på YEJ. Deras stations
hus fick av Väg- och vattens inspektör beröm för
sin rymlighet, och inte minst stinsen hade en
ordentligt tilltagen tjänstebostad. Adelsköld an
vände samma ritningar till ett par andra av de
banor som han byggde samtidigt. Stationshusen
var strängt symmetriska kring sin mittaxel, och
symmetrin underströks av de noggrant placerade
uthusen. De var dock inte särskilt väl förberedda
för expansion, och i både Tomelilla och Bjärsjö
lagård revs de inte särskilt gamla stationshusen
och ersattes med nya när nya banor anslöt.
Dessa stationshus ursprungliga utseende och
disposition framgår väl av de Arbetsritningar
öfver inom landet utfördajernvägsanläggningar
som 1866 trycktes i påkostat utförande. Det
samma gäller "halvstationema", bland ritning
arna exemplifierade av Christineberg. Men Voll
sjö var större än Christineberg och Askeröd, med
ett eget utförande. Inga originalritningar tycks
finnas bevarade.
Låt oss börja med exteriören:
... och där fanns endast stationshuset, en tvåvånings
byggnad av gulaktigt, sotanlupet tegel vars perrong
fasad vanpryddes av reklamskyltar av plåt och som på
solsidan hade ett trapptom vilket gav egen ingång åt
skrivarens rum.
Bokhandlaren som slutade bada

Vollsjö stationshus var liksom de andra halv
stationernas asymmetriskt, med en huvudbygg
nad och väster därom en lägre väntsalsflygel.
Den senare tycks i Vollsjö ha haft standardmått
medan huvudbyggnaden hade ansenligare di
mensioner än sina motsvarigheter på de ursprung
liga klass Il-stationerna. Detta med det gulaktiga
teglet stämmer. Nästan alla andra YEJ-byggna
der var uppförda i rött tegel men gissningvis
använde sej byggmästaren av lokal vara. Det
fanns åtminstone senare ett tegelbruk på säteriet.
42

En för Adelsköld karaktäristisk utsmyckning var
den bågfris som löpte under taket, ett medeltids
präglat stildrag som med inspiration från dom
kyrkoarkitekten Brunius hade spritts över Skåne
- Adelsköld hade en kortare tid läst i Lund där
Brunius var professor.
Har det någonsin funnits ett trapptom på sol
sidan, det vill säga åt sydsydväst? V aga minnes
bilder stöder Piratens påstående och nog hade det
funnits plats för ett tom mellan de åtskilt place
rade fönstren, men eftersom tornet inte har avsatt
spår på några ritningar vill jag tills vidare be
tvivla dess existens. Ett särdrag för Vollsjö sta
tion var att på bangårdssidan teglet var bart men
på sydsidan putsat.
Detta med de vanprydande emaljskyltarna är
ett omdöme som man gärna instämmer i. Piraten
har i en intervju själv exemplifierat innehållet:
"skyltar som puffade för Nordstjeman, för Pel
lerins margarin och Brahma Taffelbitter". Håkan
Olsson har fyllt på exemplifieringen med Persil
och van Houten's Cacao. Skyltarna var gängse
utsmyckning och reklamfirman tecknade cen
tralt kontrakt med järnvägsbolaget, varför alla
stationer utmed en linje i princip hade samma
uppsättning. YEJ fick reklamskyltar redan från
1878, och de femtio kronor per station och år som
debiterades i hyra tillföll bolagets pensionskassa.
Men vi talar om stationshusets ursprungliga
utseende och det kan vara dags att stiga in i det.
I maj 1888 fick YEJ-styrelsen motta en skrivelse
från ett antal trafikanter, som framhöll det an
märkningsvärda i att Vollsjö, av lika stor bety
delse som andra lantstationer på banan, i motsats
till dem saknade särskild förstaklassväntsal. Som
det nu var fick alla resenärer trängas i samma rum
inte bara med varandra utan också med res
godset.
Följande år tillkom en förstaklassväntsal i en
särskild flygel. Skälet var nog inte bara skrivel
sen utan ett allmänt behov att öka utrymmena i
Vollsjö, som nu skulle avancera från halv- till
helstation. Ystad Allehandas lokalreporter berät
tar den 20 juni: "Härvarande station, som hittills
saknat 1:e klass väntsal och bokhållare-rum, skall
nu tillbyggas och förses med första och tredje
klass väntsal och vestibul. Nu varande väntsal
blir kontor och vestibulen bokhållare-rum. Nu
varande kontor slås samman med inspektorens
rum."
Piraten ger ingen sammanhängande bild av hur
lokalerna var disponerade under hans barndom.
Ombyggnaden skymtar emellertid:



Det inre av Vollsjö stationshus enligt en uppmätning som SJ gjorde 1959- just ritningen till Vollsjö
station lät Claes Adelsköld inte reproducera i sina Arbetsritningar. Angivelserna av vad de olika
utrymmena användes till i början av seklet är ibland bara förmodanden och andra rimliga tolkningar
kan göras. Någon tillbyggnad gjordes inte efter 1889, bara förändringar av dispositionen och
försiktiga moderniseringar. Jämför med fotot av exteriören på sidan 45. Renritning av Margit
Gustafson efter en förlaga som tillhör Bertil Hulten.
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Tosterup hade klockor på bägge sidor av stations
byggnaden, en åt perrongen och en åt körplanen.
Ursprungligen hade den ena urtavlan visat åt kör
planen. Men när stationshuset tillbyggdes blev inte
urta vIan flyttad och så fick vi väggur i sängkammaren!
I vårt matrum (som var omkring sex alnar högt och
vätte åt perrongen) stod klockstapeln, som femtio
kiloslodet gick i, vid innerväggen.
Bombi Bitt och hans mor

Om Piraten själv fått färdigställa texten för trycket
hade han nog eliminerat motsägelsen mellan de
första båda meningarna. Mer oklart är hur han
skulle ha gjort med fortsättningen.
V ad klockan beträffar är det rimligt att dess lod
och verk var placerade vid en innervägg med
dess jämnare temperatur. Piraten berättar att ur
makaren kom och justerade den en gång i måna
den. Gunnar Persson hävdar emellertid att så
skedde varje vecka, och det verkar rimligare med
tanke på exakthetskraven och urmakarens ersätt
ning, som ursprungligen var 200 riksdaler om
året. Vollsjö hade säkert inte haft någon urtavla
åt körplanen ty så var det inte på de andra YEJ
stationerna. Men kanske trodde Piraten på fullt
allvar att den utbyggnad av stationshuset före
hans födelse som han säkert hört talas om hade
skett utmed huvudbyggnadens längdaxel. Ett
indicium skulle förutom urtavlan ha varit ena
hushalvans ovannämnda putsning.
Det är inte alldeles lätt att få ihop ritningar och
verbala beskrivningar till en sammanhängande
bild av byggnadens disposition i början av seklet.
Köket torde dock hela tiden ha legat i botten
våningens sydöstra hörn. Det sydvästra rummet
kan ha varit det utrymme som enligt tidningen
först var vestibul men sedan blev rum åt bok
hållaren, det vill säga (stations)skrivaren - nota
bene hans bostadsrum, sin normala tjänstgöring
hade han på expeditionen.
Expeditionen kallas kontor i notisen och så
även hos Piraten. Den ursprungliga expeditionen
torde ha varit bottenvåningens nordvästra rum,
som låg i anslutning till väntsalen. Det återstå
ende, nordöstra rummet blir då "inspektorens
rum", det vill säga ett bostadsrum för stins
farniljen. Huruvida de två sistnämnda rummen
verkligen slogs samman är tvivelaktigt - i alla
fall finns skiljeväggen kvar på den sentida rit
ningen.Även utan sammanslagning var det nord
östra rummet stort, och det måste ha varit det som
Piraten kallar matrum.
Också de båda bostadsrummen på andra vå
ningen torde Johan Nilsson med familj ha dispo44

nerat. V ar ett föräldrasovrum och det andra barn
kammare? Vi kan bara spekulera. Åt norr fanns
här stora vindsutrymmen.
Återstår utbyggnaden i ostsydost, som nog
hela tiden var förstuga, och 1889 års tillbyggnad.
Dess mindre rum åt bangården måste ha varit
förstaklassväntsalen, som tydligen kom att an
vändas allt mindre eftersom den 1911 förvandla
des till resgodsexpedition (Piraten skriver lik
som tidningen bagagerum). Innanför låg i så fall,
under Fritiofs barndom, kontor/trafikexpedition/
postexpedition.
Det är slående hur frikostig bostadsyta och
stora biutrymmen som stinsfamiljen enligt denna
tolkning förfogade över. Däremot var antalet
rum inte särskilt stort. V ar sov familjens piga?

Pumpen
Jöns var chef och ende man på Pumpen, järnvägens
vatten- och kolstation, som bestod av ett vattentorn
med vindturbin på taket samt en kolgård. Stationskar
larna voro avundsjuka på Jöns för hans lediga syssla.
Som bekant blåser det alltid i Skåne. Vindturbinen
skötte sig själv och höll den stora vattencisternen i
tornet fylld .... Baningenjören, som på sin tid byggt
vattentornet, hade likväl förutsett möjligheten av till
fällig stiltje och inmonterat en handpump i vatten
tornets bottenvåning. Under årens lopp hade hand
pumpen rostat, men den sommaren blev den fri från
rost. Den var en enkel konstruktion: pumpkolven
fördes upp och ned av en vevstake, som drevs av ett
stort svänghjul, som vevades runt, runt, runt av Jöns
Pumpare. Han arbetade med överkroppen naken i den
heta, oljiga luften i tomkammaren. Hans hud såg ut
som en karta, ritad med vitt på svart, svettfåror i
koldamm. Han slet vid sin vev, tyst, ihärdig, men utan
hopp om något slut, likt galärslaven vid åran. Hans
blick var häftad vid lodet på väggen, lodet, som hängde
i ett snöre, förbundet med ett flöte i cisternen, och som
långsamt som en timvisare sänkte sig längs en klumpig
träskala, indelad i tum.
Bombi Bitt och jag

Pumphuset i Vollsjö, "pumpen" allmänt kallad,
har fått sin historia grundligt utredd av Börje
Andersson. Ångloket utvinner sin energi med
kol, vatten och luft. Som maskineriets effektivi
tet är låg går det åt betydande mängder av alla
varorna och de två första behöver fyllas på med
något så när jämna mellanrum. Vollsjö låg alltså
nära banans mittpunkt-40,8 km från Ystad, 35,5
km från Eslöv. Där anlades även en kolgård som
ifall man får tro ritningen var övertäckt från
början, men som var öppen åtminstone från 1904

då den förstorades. Från den hade pumparen att
ösa kol i korgar som han sedan fick lyfta upp på
en brygga på vattentornets framsida, så att
kolningen kunde ske snabbt. Som vi minns an
vändes renskurade kolkorgar att förvara kräftor i
vid det stora fiskafänget.
När det gäller "Vollsjöpumpens" äldre historia
råder vissa oklarheter. Vattentornen på YEJ var
enligt Adelskölds ritning i trä, men det i Vollsjö
torde från början ha murats med rött tegel (som
sedan putsades) nedtill och med gult upptill, där
cisternen fanns. Vattnet hämtades ur en brunn
strax söder om Pumpen där vattentillgången stän
digt torde ha varit god tack vare den närbelägna
ån och en liten bäck som flöt ut i denna alldeles
intill, efter att ha strukit förbi stationsområdets
sydsida. Ytvatten direkt ur ån skulle ha varit
alltför slamhaltigt, ansågs det.

Vattnet pumpades ursprungligen upp med hjälp
av en handpump till de sex tåg som i början var
det normala dagliga antalet. 1885 blev pumpar
ens arbete lättare ty då installerades en vindmo
tor, sedan den som ett par år innan tillkommit i
Tomelilla tydligen hade fungerat väl. Det var vid
denna tid som Ystads Gjuteri och Mekaniska
Verkstad börjat tillverka vindmotorn "Viktoria",
och det är en mycket rimlig gissning att den i
Vollsjö var av det fabrikatet. Att Tomelilla fick
vattentornet moderniserat på 1880-talet kan för
klaras med den avgrenade banan till Simris
hamn. Även det ursprungliga vattentornet i Lö
beröd fick vindpump. Kanske var det också nu
som YEJ vattenstationer försågs med vevpumpar
av den typ som Jöns och hans assistenter arbetade
med - pumpen på Adelskölds första ritning var
av annan konstruktion. Börje Andersson har vi-

Kol- och vattenstation vid YEJ enligt Adelskölds ursprungliga intention. Av någon anledning följdes
den inte utan tornet byggdes i tegel i ställetför trä. Huruvida detfanns en sluten kolbodföre 1904 års
utvidgning är osäkert. Ur Arbetsritningar öfver inom landet utförda jernvägsbyggnader, 1866.
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ångloken, allt påtagligare i takt med att ångtu berna
blev fler och trängre. Den kalkrika berggrunden
och jordmånen i Vollsjötrakten gav ett hårt vat
ten som avsatte besvärliga avlagringar. 1907
försågs därför "pumpen" med ett avhärdnings
verk som gjorde vattnet mjukare genom soda
tillsats - hårdhetsgraden sjönk från 11,2 till 3,6.
Reningsverket placerades i en cirkelrund, bräd
klädd, rödmålad utbyggnad på vattentornet.
Samma år underlättades pumparens arbete yt
terligare, för då installerades en tre hästkrafters
fotogenmotor som reserv för vindmotorn när det
inte blåste tillräckligt. Den krånglade ofta och
fick tas till verkstaden i Ystad för översyn, och
omkring 1910 ersattes den med en ångpump,
matad av en utrangerad panna som suttit i en
värmefinka. Ångpumpen tycks ha fungerat väl
tills den efter första världskriget, och efter den
period som är av direkt intresse för Piraten
historikern, ersattes med en elmotor. Men fram
"Pumpen" i Vollsjö strax före upprustningen.
Den då fallfärdiga kolbryggan är nu helt borta.
Innanför den träklädda utbyggnaden till vänster
finns avhärdningsanläggningenfrån 1907. Foto
1971 av Börje Andersson, som för övrigt har
byggt en detaljrik modell av Pumpen i skala 1:45.

Tomelilla vattentorn av år 1882 och dess vind
pump av märket Viktoria. Den i Vollsjö var
säkert av samma konstruktion. Handpumpen med
dess vev stämmer med beskrivningen i Bomb i Bitt
och jag. Ystads kommunarkiv.

dimerat vattenståndsmätaren med dess tumskala
som Piraten skriver om.
När den första "amerikanaren" skulle ta vatten
i Vollsjö år 1900 befanns tendern vara för hög, så
vattenrännan fick bändas över kanten. Därefter
gjorde verkstaden i Ystad ett urtag i tenderkanten
på de tre Richmondloken.
Vattenkvaliteten var ett ständigt bekymmer för
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till på 1930-talet var vinden den huvudsakliga
drivkällan och de andra maskinerierna reserver.
Den skorsten som syns på många fotografier
saknas på de äldsta ritningarna och torde alltså
inte ha varit ursprunglig, utan tillkom nog sam
tidigt med ångpannan.
Helmer Lång har gjort sannolikt att det var den
svåra torksommaren 1904 som inspirerade till
skildringen i Bombi Bitt och jag. Då fanns det
alltså ännu ingen hjälpmotor. Det gjorde det
däremot då Fritiof hade samma ålder som Eli i
romanen.

Stationsliv
Några morgontidiga resenärer satt redan på väggbän
karna när Jakob ochKrakow gjordesittinträdeochjust
som de stampade av sig snön öppnades en annan dörr
i panelen och stinsens piga kom till synes. Hon gäs
pade en fråga i riktning mot bagagerummet om "ettan
var i tid" och sedan hon därifrån fått det upplysande
svaret att "det fick man veta ifall den var försenad" tog
hon plats i baren i ena hörnet, låste upp diskdörrama
och staplade några dussin bier på disken. Därefter drog
hon upp fem flaskor, hällde innehållet i en kastrull,
kastade i en handfull kryddnejlikor och ställde det hela
att glödgas på kaminens värmekonsol. Och medan hon
höll ett öga på kastrullen började hon diskserveringen
av flasköl som dock ej kunde väntas ta riktig fart förrän
tåget kom in. Över disken spred hon fläktar av säng
värme från sin slarviga påklädsel ... Nu kom det liv i
väntsalens ölbar, korkar smällde och ölet rann utför
morgontörstiga strupar. In kom Serrman själv i livpäls
av fårskinn och man gav aktningsfullt rum åt honom
när han begärde sitt varma öl. Han hade röda, drag
sprängda ögon, svart bockskägg och en gles mustasch
som föll i långa tömmar som på en mal. Och så länge
Serrman var kvar kunde man tryggt ägna sig åt ölet och
Trolle fjäskade ej med tiden ty revenyn av ölbaren gick
till stinsen och ytterst hängde det på Serrman att
tidtabellen hölls något sånär.
Bokhandlaren som slutade bada

En livfull skildring, full av konkreta detaljer.
Berättarprestationen är så mycket mer beund
ransvärd som Piraten själv aldrig kan ha beskådat
scenen i väntsalen. 1890, fem år före Fritiofs
födelse, beslöt nämligen YEJ-styrelsen att dra in
den rätt till "försäljning af maltdrycker i 3 :e
klassens väntsalar" som stinsarna hade åtnjutit
sedan banans öppnande.
Inför beslutet företog trafikchefen en utred
ning av hur stora inkomster som stinsarna hade
haft av ölförsäljningen. Alla stationer utom en
uppgav belopp om mellan ett- och trehundra

kronor om året. Avvikaren var stinsen i Vollsjö
som uppgav sej ha tjänat 8-900. Orsaken var
säkert den som Piraten anger: att tågen gjorde
längre uppehåll just i Vollsjö för att ta kol och
vatten, vilket gav passagerarna tid att gå in i
väntsalen och läska sej.
Stationsföreståndarna erhöll viss kompensa
tion för de uteblivna intäkterna. Anmärknings
värt är att stins Jeppsson i Vollsjö inte fick stort
mer än de andra. Det måste ha varit ett ekono
miskt avbräck.
Att ortens befolkning kom ner till stationen för
att titta på tåget, i synnerhet dagens sista, finns
omvittnat från många stationssamhällen. Så även
från Vollsjö. Om inte annat kom man dit för att
ställa klockan, berättar Gunnar Persson. En an
nan magnet kan ha varit tidningarna.
Georg ... hörde hemma i stan och var tidningspojke
vid järnvägen men drev för egen räkning ett detektiv
bibliotek som en ambulerande affär längs hela banan.
Vi kommersade när han om kvällarna passerade
Tosterup med sista tåget.
Bombi Bitt och Nick Carter

Mindre banor än YEJ hade på den tiden tidnings
pojkar. De var emellertid inte anställda av järn
vägsbolaget. I YEJ-fallet tycks verksamheten ha
inletts 1902 då kontrakt tecknades med Svenska
Telegrambyrån. Försäljning fick till en början
bara ske på perrongerna, men utsträcktes 1904
till själva tågen, samtidigt som fiman fick för
säljningsmonopol. 1906 överläts tillståndet till
Svenska Pressbyrån. Det har från andra håll
berättats att de gjorde sina bästa affärer med sina
tidningar inte bland de resande utan bland orts
befolkningen på perrongerna. Det fanns inget
transportmedel som var snabbare än tåget, och
"tågbudet" hade de färskaste varorna.

Bangård och byggnader
Sedan vankade jag på den söndagsöde perrongen.
Det var halvannan timme till nästa tåg och hela
bangården låg tyst och övergiven. Vinden hade mojnat.
Rälsen blänkte svalt mot den dalande solen. Trallan
hade stock i hjulet, kylvagnens tankar vädrades för
öppna luckor, semaforen stod på noll och i treans
korsning sov en katt på växelkulan.
Bombi Bitt och Nick Carter

Vollsjö station var varken stor eller särskilt märk
värdigt utrustad, men den ägde både vanligheter
och säregenheter som det kan vara värt att uppe
hålla sej något vid.
47
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Östra halvan av Vollsjö stationsområde som Adelsköld ritade det. Trots den lilla skalan får man en
uppfattning omplanlösningen i stationshuset, avträdet, banvaktsstugan och dess uthus. Godsmagasinet
fanns inte från början och därför är dess plats bara markerad
Spår
Närmast stationshuset löpte det snörräta huvud
spåret, spår 1. Norr om detta fanns spår 2, ett
rundspår, så benämnt för att de hade växel i båda
ändar så att loket kunde gå runt, det vill säga byta
tågände. Så såg Vollsjö bangård ut från starten
1865 ända till 1906. 1895 förlängdes dock spår 2
sextio meter åt väster och åttio meter åt öster,
varvid det kom att sträcka sej över landsvägen.
Vi har sett att trafiken på Vollsjö ökade. Den
bristande spårkapaciteten blev så småningom ett

stort problem. I april 1903 skriver Johan Nilsson
med stöd av ett antal trafikanter till järnvägs
bolagets styrelse och betonar vikten av en ut
byggnad. Särskilt under höstens högtrafiksäsong
är bangården ofta överfull, och det är svårt att få
fram en vagn till lastning eller lossning när trafi
kanten så önskar. Före tågmöten måste vagnar
skjutas in på utdragsspåret och det blir långa
avbrott i arbetet.
Trafikchefen vitsordar problemen, men säger
att man först måste få klarhet i de aktuella pla-
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Vollsjös lastkaj och gods
magasin i slutet av 1970-ta
let. Foto Inga Emmelin Carl
man, Göran Lavessons sam
ling.

nerna på en anslutande järnväg från Trelleborg
Skurup-Sjöbo. Det har man tydligen fått 1906, ty
då beslutas och verkställs utbyggnaden som ger
Vollsjö ett tredje rundspår. Det bör ha varit en
omfattande anläggnings verksamhet (den kostade
totalt 13 400 kr och 516 m nytt spår lades ut, med
begagnad räls). Närmast ån krävdes stora ut
fyllnader. Piraten nämner inte ombyggnaden,
liksom han inte talar om bangårdens utseende
innan spår tre hade kommit till. Det fanns ut
rymme reserverat för ännu ett spår mellan tvåan
och trean men det blev inte utlagt förrän under
andra världskrigets högtrafik.
Tjärstrykningen i "Yankee fashion" sägs till
dra sig år 1900 men då fanns det ännu inget spår
3 på Vollsjö bangård, trots att Piraten nämner det.

Lastkaj
Lastkajen låg där den normalt skulle ligga, på
motsatt sida av stationshuset, eller på järnvägens
baksida som i Vollsjö råkade vara dess framsida.
Kajen låg i nivå med godsvagnarnas golv. Dess
framsida var uppbyggd av stora kvaderstenar i
två skift. Den första lastkajen var sextio meter
lång. Vid bangårdsombyggnaden 1906 måste
lastkajen förskjutas åt norr. Den blev nu åttio
meter och hade plats för nio vagnar.

Växlar
Före utbyggnaden hade bangården tre växlar,
därefter sex. Vid denna tid ändrades de naturligt-

Godsmagasin
Det var inte förrän i augusti 1866 som styrelsen
beslöt att i Vollsjö uppföra ett godsmagasin. Det
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vis för hand genom omläggning av spaken med
dess kula. Om stationsskrivaren och sedermera
stinsen Schl yter berättas att han brukade an vända
kikare för att kontrollera att de yttersta växlarna
låg rätt.

Vollsjö bangård enligt 1906 års utbygg
nad. Vissa förändringar kan noteras jäm
fört med det ursprungliga utseendet: sta
tionshuset har byggts till, vedboden har
flyttats ut ur dasset, kolgården vid Pum
pen har förstorats. De tunna streckade
linjerna markerar äldre spår som nu rivs
upp, de grövre ett spår som inte blev
utlagtförrän långt senare. Notera mellan
plattformens förlängning i båda ändar.
Karta i Riksarkivet, renritning Margit
Gustafson.
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var byggt i trä liksom på YEJ övriga lantstationer.
1879 blev det tillbyggt, obekant hur mycket.
1903 var det enligt den ovannämnda skrivelsen
i "miserabelt skick" och borde för länge sedan ha
bytts ut mot ett "bättre och tidsenligare sådant".
Behovet bekräftas 1904 av en korrespondent i
Aurora (som i sammanhanget karaktäriserar Jo
han Nilsson som "human och tillmötesgående"
mot trafikanterna). Utbyggnaden kom alltså 1906.
Det nya magasinet, i trä även det, hade en botten
yta av 20 x 8 meter och fyra portar ut mot spår 3.
Det låg förskjutet åt Eslövshållet jämfört med det
gamla.
Trallan användes för att lasta eller lossa ilgods
och resods från persontågens resgodsvagn utan
att tåget skulle behöva gå in till godsmagasinet.
Även om bangården var plan (de omgivande
linjesträckorna lutade uppåt västerut) kunde en
stark vindpust sätta fart på en obromsad tralla
eller vagn, och stocken i hjulet var en obli
gatorisk säkerhetsåtgärd.
Snöskärmar
Förflyttar vi oss från Tosterup till Grimsby kan vi
läsa om de snöskärmar som skyddade lastkajen
mot norr.
Victoria Benediktsson har i en novell gett en
suggestiv beskrivning av hur tåget kör fast en
yrvädersdag på en järnväg som uppenbarligen
har YEJ till förebild. Snön har alltid varit ett
problem för de skånska slättbanorna. Rekordet
torde ha satts 1929 när järnvägen från Lund mot
Harlösa var spärrad i tre veckor, men YEJ hade
sin beskärda del av bekymren. 1886 hade man
fått betala I 000 kr för extra snöskottning, och två
år senare hade trafiken stått stilla i sammanlagt
tjugo dagar vilket hade lett till starkt minskad
vinst. Ett tåg hade stått på Bjärsjölagårds station
i två veckor. Och Piraten berättar:
En trettonhelg lamslogs jämvägstrafiken av en snö
storm. Fem famnar från våra fönster och längs hela
perrongen blev en ås av snö som i solskenet efter
stormen kastade blåa skuggor: ett insnöat tåg.
"Det fjärde F:et"

Under 1880- och 1890-talet inköpte YEJ regel
bundet mark intill banan för uppsättning av fasta
snöskärmar.
Den som i dag besöker Vollsjö tycker nog att
platsen för den forna lastkajen ligger rätt skyd
dat. Då bör man minnas att det inte fanns särskilt
mycket av vare sej bebyggelse eller träd på
bangårdens norra sida närmast ån. Över huvud
50

taget var slätten i Färs betydligt öppnare och mer
trädlös för hundra år sen.
Plattformar
Utanför stationshuset låg mot spår I huvudplatt
formen, som övergick i den grusade stations
planen. Fem famnar, det vill säga nio meter, bred,
skriver Piraten, och det stämmer ungefär.
När möteståg höll på spår 2 behövdes för de
resandes bekvämlighet en plattform även där.
"Plankbryggan mellan spår ett och två var för het
för nakna fötter", berättas det i "Yankee fashion",
och Piraten nämner den ännu en gång:
Där gick stinsen sin motionspromenad på plankbryggan
mellan första och andra spåret. Stinsen var en sober
man, känd för att vara kort i talet. Tvåhundra steg lång
var bryggan och tvåhundra steg åt väster och lika
många åt öster gick stinsen med avmätta steg och
militäriskt korrekta och snabba vändningar vid änd
punkterna.
Bokhandlaren som slutade bada

Stinsens avmätta steg måtte ha varit korta, om det
hade handlat om Vollsjö. Mellanplattformen var
nämligen bara 80 meter lång även efter för
längningen 1906 i båda ändar (dessfrrinnan 44).
Fem år tidigare hade huvudplattformen fått samma
längd.
Plattform på en station benämns omväxlande
perrong. Så även hos Piraten.
Övergångar
Ett av Vollsjös resterande synliga järnvägsminnen
är den skarpa U-sväng som landsvägen gör vid
södra infarten till samhället.
Liknande V-svängar är inte helt ovanliga i
levande eller döda stationssamhällen, men fallet
Vollsjö är en smula speciellt. Normalt förlades
ursprungligen bangårdens yttersta växel intill
korsningen med den äldre landsvägen, som där
med kunde behålla sin sträckning (nykomlingen
fick betala omläggningen), men i Vollsjö lades
bangården hindrande från början. Skälet måste
ha varit att den inte fick plats mellan den gamla
vägen och ån. Stationshuset förlades på klassiskt
maner i den gamla vägaxeln och torde ha gjort ett
ståtligt intryck från båda hållen.
Övergången var troligen bevakad från början.
Åtminstone från 1910 stängdes den med fällbom
mar, och det är en rimlig gissning att dessa
tillkom vid bangårdsutvidgningen 1906. Det är
oklart om det från början hade funnits bommar
eller grindar.

Stationskarlarna står och ser på hur vagnen
med Amelie rullar bort mot övergången . ..
Fotgängare kunde naturligtvis inte ta omvägen
om landsvägsövergången utan följde något så
när den gamla räta linjen, liksom de resenärer
som utan vagn nalkades stationen från norr. Då
fick de passera stängslet genom en grind.
[K]om han någon gång till stationen så följde han till
och med maningen på tavlan vidjärnvägsövergången:
Stäng grindarna. Passera ej banan då tåg synes eller
höres.
"Ko och konfirmand"

Nästan den texten fanns föreskriven i säkerhets
ordningen. Ordningsföljden var dock "höres el
ler synes".
Avträdet
Plötsligt drevs jag av ett inre tvång till det publika
huset, som var närmast till hands. För Männer stod det
på dörren som slog igen efter mig med gnissel och
brak, den stängdes av en räls stump som sträckte en lina
över ett block. - Jag satt med ryggen mot fönstret,
nedre rutan var tjärad men genom den övre föll kvälls
solen snett, illuminerande den bruna panelen vid min
sida.
Bombi Bitt och Nick Carter

Stationshuset i Vollsjö var ett nummer mindre än
de på de "full vuxna" mellanstationerna, och även
det publika huset fick mindre mått. Upptill på
fronten fanns inte klass II-stationsdassens palla
dianska trefönstergrupp utan ett enklare arran
gemang. Får vi tro Adelskölds översiktsritning
fanns det till vänster en kvinnlig och till höger en
något större manlig avdelning, som förutom

Avträdeshus på YEJ klass 2-stationer. Det i Voll
sjö torde ha haft samma yttermått och lövsågerier,
men annan disposition.
pissoaren hade ett bås för sittande gäster (alltså
utan dörrdirekt uti det fria), bakifrån belyst av ett
fönster som vette mot västnordväst.
Även när det gäller denna funktion tycks beho
ven i Vollsjö ha expanderat. På ett sentida foto ser

Stationsavträdet i Vollsjö mot
slutet av dess existens. Det av
Piraten beskrivna fönstret
vette mot nordnordväst och
syns därför inte på bilden.
Foto Inga Emmelin Carlman,
Göran Lavessons samling.
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vi att avträdet har en enda dörr på framsidan,
vilket får tolkas så att herrarna har övertagit hela
den främre delen, medan damerna får gå runt
knuten och in i den före detta vedboden. Det
knapphändiga källmaterialet tillåter dock även
andra tolkningar.
Vedboden
blev därmed en egen, friliggande byggnad, belä
gen snett bakom avträdet. Bakom den kunde Eli
och Bombi Bitt mötas utan störande blickar.
Körplanen
Utanför stationshusets sydfasad fanns i anslut
ning till vägen en rundad körplan. Den omgavs
av enjämvägspark-trädgård som var både stins
ens och allmänhetens. Att tillhöra en stinsfamilj
var att föra ett halvoffentligt liv.
Banvaktsstugan
Den banvaktsstuga som låg snett emot stations
huset figurerar inte i Piratens berättelser. Emel
lertid vet vi att en förebild till Bombi Bitt-böck
emas Boel var banvaktsänka och bodde där. Det
var en dubbelstuga av YEJ standardmodell och
hade nummer 12. Det ursprungliga uthuset kom-

pletterades så småningom med en annan bod och
en jordkällare.
Nutida beskrivningar av Vollsjö station brukar
förbigå banvaktsstugan men dess exteriör är näs
tan original.
Semaforen
På huvudplattformen utanför stationsfasaden stod
semaforen. Till dess funktion återkommer vi.
Bron
Ursprungligen fanns det två järnvägsbroar intill
Vollsjö. Den som låg strax öster om bangården
byttes dock snart mot en trumma. Med "bron"
avsågs i fortsättningen enbart Stampabron, det
vill säga bron över Vollsjöån - för övrigt ett
vattendrag med många namn på sin färd mot
havet. Piraten står på bron i novellen "Sten
skrift".
Benmjöl var ett av de jordförbättringsmedel
som användes under artonhundratalets stora
agrara omvandling, och vid en fors i Vollsjöån
fanns en vattendriven benstamp. Strax söder om
denna byggdes bron, en av de största på YEJ.
"Bron har en imponerande höjd, är unik i sin
konstruktion och av stort kulturhistoriskt in-

Dubbel banvaktsstuga med uthus enligt YEJ standardmodell. En sådan var belägen snett emot
stations huset i Vollsjö. Under FritiofNilssons barndom hade stugan försetts med en mindre utbyggnad
på baksidan. De stora bostadsrummen vette mot banan i söder, de mindre köken mot norr. De båda
lägenheterna hade gemensam förstuga och bagarstuga. I uthusetfanns plats för både kor,får, svin och
höns.
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Bron, Pumpen, bangården och SJ sista drifts
ång lok som passerade Vollsjö station på en ut
flykt med Svenska Järnvägsklubben den 31 mars
1972. Skydds räler och dubbla räcken fick bron
först efterförstatligandet 1941. Även betlastaren
och firma Björcks anläggning i bakgrunden till
hör det som inte fanns under Fritiof Nilssons
barndom. Foto Börje Andersson.

tresse", kan man läsa i en antikvarisk invente
ring. Det unika med bron är att den byggdes utan
bärande landfästen - hela tyngden vilade på
bropelarna av gjutjärn. Adelsköld var i flera
avseenden en originell och lyckad konstruktör.
Bron saknade ursprungligen ledstänger och fick
först sådana enbart på norra sidan.
Sven Christer Swahn har kopplat namnet Eli
och Piratens första signatur "Eli Rem" till
Zacharias Topelius berättelse med det namnet,
om hur en amerikansk pojke räddar passagerarna
genom att stoppa ett tåg just före en brinnande
bro. Nog kunde den unge Fritiof ha stått på
Stampabron och drömt sej in i Eli Rems roll, men
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Utsnitt ur Adelskölds ritning till bron över Voll
sjöån med "smäcker gjutjärnspelare ".
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dess järnkonstruktion kunde inte brinna. Där
emot var det på tidiga amerikanska banor vanligt
attävendjuparavineröverbryggadesmedtimmer
konstruktioner.
Omedelbart väster om Stampabron passerade
järnvägen åbrinken i en skärning som Piraten i
förbigående nämner på några ställen.

Lok
Så kom Trolle ut på perrongen med uppslagen krage
och lykta i hand och tåget rullade in. De rödmålade
snöplogarna hängde som stövartungor över skenorna
och slickade snö, loket hade mässingspuckel och på
skorstenen satt en gnistsläckare och genom den stod
den svarta kolröken så att det liknade eldsvåda i ett
vinterödsligt skatbo. Stationskarlen hoppade ned från
sista vagnens fotsteg där han tagit friplats från växeln,
sprang uppåt perrongen och hojtade: "De e amerikana
ren ode e Serrman som kör! " Trolle höjde sin lykta och
loket blåste stoppsignal och gav ifrån sig en jättesuck
av ånga medan bromsarna drogs till. - Bokhandlarens
vakna blick hade i förbifarten uppfattat att lokomotivet
hette Georg Stephenson och stationskarlens andfådda
upplysning var ej så litet sensationell. Ty "amerikana
ren" så kallades detta importerade och med ångbroms
försedda nyförvärv till järnvägens lokpark.
Bokhandlaren som slutade bada

Kring sekelskiftet hade de svenska loktillverkarna
fulla orderböcker och långa leveranstider. YEJ
tillhörde de bolag som beslöt sej för att köpa
amerikanskt. Närmaste anledningen var den fö
restående trafikeringen av den nya banan YBJ.
De tre loken fick av den anledningen namnen
Albo, S:t Olof och Borrby. Ja, den senare statio
nen låg förstås på YGJ, men amerikanarna var
tänkta för trafik på hela det YEJ-trafikerade
nätet, inte minst på Nordbanan som var den
viktigaste. Inget svenskt lok har för övrigt hetat
Georg(e) Stephenson.

Albo var klart för provkörning på den ameri
kanska nationaldagen, alltså den 4 juli, år 1900.
"Ett förhållandevis vackert amerikanskt lok med
rena linjer", anser kännaren Yngve Holmgren.
Men även den relativa storleken och styrkan
kunde vara ett skäl till att amerikanarna, som de
allmänt kallades, väckte uppseende i början. Lik
som de många klart osvenska dragen. Domernas
utformning, dekormålningen och hyttens linjer
var väl sådant som utomstående fäste sej vid.
Men "mässingspuckel", det vill säga dom av
mässing, hade inte amerikanarna, i motsats till
äldre YEJ-lok som Magnus Stenbock. Hytten var
rymlig, med bakåt utdraget tak och skärmar med
fönster bakåt som reducerade dragigheten. Det
kunde finnas skäl för lokförare Serrman att bära
sin tjänstepäls om vintern, men amerikanarna var
nog mindre kyliga än de äldre, engelsk- och
svensktillverkade YEJ-loken. Årstiden i berät
telsen gör att man kan sätta frågetecken för
gnistsläckamäteti skorstensmynningen. Det satte
ned effekten en smula och brukade därför reser
veras för mer eldfängda säsonger.
Ångbromsen var också ett amerikanskt drag
men inte mer originell än att YEJ 1899-1900
beslöt att förse även fem äldre lok med sådan,
utöver skruvbromsen. Bromskraften ökade vil
ket var ett önskemål och kanske också ett myn
dighetsvillkor inför höjningen av banans största
tillåtna hastighet, och det var lättare att stanna
loket med precision, till exempel under vatten
stationernas påfyllningsrör. De "rödmålade snö
plogarna" var av gängse svensk modell, som
starkt skilde sej från de amerikanska lokens stora
ko- eller buffelfångare.
Imponerande var "amerikanarna", men alla
detaljer hade inte europeisk finish och framför
allt var de mycket kolhungriga. YEJ lät radikalt
bygga om dem redan 1912-14, och efter förstat-

Yngve Holmgren har uttalat sej gillande om utseendet på YEJ 13 Albo, av vilket han 1961 publicerade
denna ritning.
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"Amerikanaren" Albo, leveransfoto efter uppsättningen - loket levererades till Sverige i delar.
Detaljer som lyktan, domerna och hyttfönstren visar på det främmande ursprunget. Märk de dubbla
säkerhetsventilerna närmast framför hytten. Sveriges lärnvägsmuseum.

ligandet flyttades de av SJ så småningom över till
f.d. LKSJ där de hade sin sista tjänstgöring.
Åter finns det anledning att småskuret påpeka
skillnader mellan skönlitteratur och råmaterial.
Stationskarlen säger "amerikanaren" i singularis
och är uppenbart imponerad av fenomenet, men
i så fall borde tidpunkten ha varit juli 1900 när
ännu bara ett av Richmondloken var i tjänst-S:t
Olof och Borrby blev klara i augusti. Sedan var
"amerikanare" vardagsmat i Vollsjö. Men Jakob
och Krakow anträder sin Stockholmsresa om
vintern.

Vagnar
Bangården var en ypperlig lekplats. Tyvärr blev den
dock strängt förbjuden, sedan lille Otto förolyckats ...
Några pojkar, däribland Otto, lekte en dag i en tom
godsfinka. Ett godståg höll vid stationen och lokomo
tivet växlade vagnar på bangården. Finkan skulle
kopplas in i ett tågsätt. Lille Otto tittade ut genom
dörröppningen. I samma ögonblick törnade loket häf
tigt mot finkan. Den tunga skjutdörren av järn slog
igen med en smäll. Lille Otto blev halshuggen; krop
pen föll in i vagnen, huvudet föll utanför. Blodet
skvätte i den mörka finkan. Vi voro paralyserade av
skräck. Lille Ottos lik bars bort i en presenning.
Bombi Bitt och jag

Lille Ottos olycksöde tycks inte ha haft någon
direkt förebild i Vollsjö. Ystad-Eslövs järnvägs
olycksjournal upptar inga allvarliga olyckor där
mellan 1886 och 1914-det senare året kör tåget
ihjäl en berusad man som promenerar på linjen
öster om stationen. Men den 10 september 1900
blev en minderårig gosse ihjälklämd mellan buf
fertar vid lek på bangården i Tomelilla. Det kan
tänkas att historien hade berättats som ett var
nande exempel för Fritiof och hans lekkamrater.
Däremot stämmer det att de G-vagnar, det vill
säga godsfinkor, som byggdes åren 1884-1893,
ursprungligen hade skjutdörrar av plåt. Senare
byttes de mot järnskodda trädörrar som inte
bucklades så lätt och skyddade bättre mot frost.
Till undvikande av olyckor som den beskrivna
var det föreskrivet att de skulle vara försedda
med säkerhetshaspar.
Godsfinkor blev ofta avkopplade och kvar
lämnade på stationen för lastning eller lossning.
Eli och Bombi Bitt uppsökte en sådan godsfinka
på bangårdens bortersta del när de ville vara
ostörda.
När det gäller personvagnar finns det hos Pira
ten åtminstone en detaljerad beskrivning:
Med godståget på eftermiddagen reste far och jag till
Löfvestad, närmaste stationen söderut, för att köpa
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När YEJ fyllde femtio år 1916 tog man fram ett av de äldsta loken (nr 2 Herrestad) och ett antal före
detta särkupevagnar (märkfotstegen) till ettjubileumståg. Stig Nyberg/SJK-F.
Vid tiden för Jakobs och Krakows Stockholmsresa är det troligast att YEJ använde dessa ny levererade
länkaxelvagnar i snälltågen till Eslöv. Leveransfoto från Kockums år 1900, Sveriges lärnvägs
museum.

56

honung av klockaren där. Tåget hade bara en person
vagn, en av älsta modellen, ursprungligen avdelad i tre
tvärkupeer eller bås; förvandlad till s.k. genomgående
vagn medelst en smal plattform i vardera ändan,
upptagandet av några dörrar, smärre justeringar av
inredet; men fotstegen utmed vagnens hela längd var
ännu kvar och likaså skyltarna till dörrhandtag och
reglar på vagnsidorna. Mitt på taket rykte den låga
skorstenen från järnugnen i mittelkupen.
"Det fjärde F:et"

YEJ köpte liksom SJ sin första uppsättning person
vagnar från den tyska firman Lauenstein. Den
hade enligt tidens (europeiska) sed särkupeer
med direkt ingång utifrån. I England har de sista
särkupevagnarna tagits ur trafik först i år, 1995,
men Sverige och YEJ var tidigare ute. Till och
med de personvagnar som var förvisade till tjänst
i godstågen, närmast avsedda som utrymme för
konduktören och för ett fåtal passagerare som
åkte ett eller ett par stationshåll, var ombyggda
till genomgångsvagnar. Att de värmdes med ka
min och inte med ånga från lok eller ångfinka
som andra personvagnar beror just på tjänsten i
godstågen, där de inte alltid kunde vara kopplade
i närheten av loket.
Gossen i novellen, med sin troskyldiga inställ
ning till sexuella ting, kan inte ha varit mer än
sju-åtta år. Överfört på Fritiof blir det ett par år
in på det nya seklet.
Det märkliga är nu att alla andra personvagnar
som Piraten beskriver från denna tid tycks vara
särkupevagnar. Det gäller dem i snälltåget från
Eslöv vid en tidpunkt då berättaren är åtminstone
tio år:
Vi pojkar stimmade till när den resvane herr Sjöland
med cigarr i munnen lutade sig genom fönstret och
utan att invänta konduktören lyfte av dörrklinkan.
"Levande bilder"

Det gäller Jakobs och Krakows tåg från Skåne till
Stockholm:
Då fjärdingsmannen redan var på perrongen stack han
in huvudet genom kupedörren ...
Bokhandlaren som slutade bada

Liksom tåget från Lund till Eslöv det klart an
givna året 1911:
Konduktören stängde kupedörrarna. I det öppna fönst
ret började Julia febrilt leta genom facken i sin börs.
Tre terminer

Det fanns visserligen särkupevagnar kvar i SJ
rullorna åtminstone 1907, men det är högst osan
nolikt att de skulle ha använts i fjärrtåg år 1900
eller i vanliga tåg så sent som 1911.
Likväl dessa särkupevagnar. Jag har ingen
annan förklaring än att den unge Fritiof trots allt
hade sett dem någon gång, eller åtminstone fått
en_~ålande beskrivning.
Annu en vagntyp nämns explicit, utöver den
ovan beskrivna kylvagnen och godsfinkan (lit
tera G). Det är den P-vagn på vilken Toll och Fatt
färdas med sin last av tjära. Att P-vagn betyder
grusvagn, det vill säga en öppen godsvagn med
låga lämmar, står i novellen. Typbeteckningarna
ingick förstås i järnvägspersonalens gängse fack
språk och stod också målade på vagnssidan.

Tågens gång
Sex gånger på dygnet fick Jöns mödosamt arbeta ned
det fördömda lodet till sista strecket på skalan. Och sex
gånger på dygnet tvangs han att med egen hand trycka
ned spaken till avloppskranen, som tömde cisternen
och på några korta minuter kom lodet att stiga till taket.

Godståg med P-vagnarpå väg
över Vollsjöbron1901. Denna
klassiska bild torde ha utgjort
förlaga till Nils P. Lundhs be
kanta målning. Vykort i Sveri
ges lärnvägsmuseum.
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Ty sex gånger om dagen stannade ett törstigt lokomo

Ystad-EslöE

tiv utanför vattentornet.
Bombi Bitt och jag
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År 1904 - om vi bestämmer oss för att det är just
det året som gäller - var det visserligen tio
dagliga tåg, fem i varje riktning, som stannade i
Vollsjö. Men det var kanske bara de sex snäll
tågen som tog vatten just där. En förmodan är att
det blandade tåget och godståget, som drogs av
äldre lok med sämre effekt och relativt större
törst, försåg sej på de andra vattenstationerna.
En tjänstetidtabell från YEJ kunde ge ett svar
på den frågan och andra. I brist på sådan hänvisas
vi till just frågor. Även om vattentagningen bara
tog "några korta minuter" tycks det inte finnas tid
ens för det uppehållet i tidtabellen. De nord
gående tågen krävde 13-14 minuter mellan av
gång från Lövestad och Vollsjö, en sträcka om
nio km. De kilometern kortare stationshållen
Y stad-Köpingebro och Tomelilla-Äsperöd, där
ingen vattentagning var aktuell på de senare
stationerna, avverkades av motsvarande tåg på
11-13 minuter. Hur var det i Vollsjö? Kopplades
loket loss och tog en vända bort till pumpen
medan vagnarna stod vid plattformen? Piraten
säger inget.
Däremot berättar han om andra rutiner. Stins
ens piga i Bokhandlaren frågar om "ettan", det
vill säga morgonsnälltåget från Ystad, är i tid.
Hon får inget vettigt svar men kunde ha fått ett,
eftersom det borde ha hörts på telegrafen när
Äsperöd meddelar "Tåg ut". Sedan kommer frå
gan knackandes från Lövestad om Vollsjö är
berett att ta emot ettan, och Trolle tvingas avbryta
biljetthanteringen för att ge ett jakande svar.
Signallampan har redan hissats i semaforen.
Den hade inte funnits från början utan tågen hade
tagits in på stationen med handsignaler, men
1879-80 hade YEJ försetts med fasta signaler,
troligen i samband med att man antog stats
banornas säkerhetsordning. Det var en T-sema
for i järn, alltså med vinge åt vardera hållet, som
var placerad mittför stationshuset. Först när lok
föraren med visslan har meddelat "Tåg kom
mer", fäller stationskarlen vingen till vänster om
semaforstolpen nedåt i 45 graders vinkel för att
replikera "Klart in". Hade det varit efter 1910
skulle han i stället ha höjt vingen lika många
grader, för att hindra att en genom linbrott ned
fallen vinge felaktigt visade klart.
Sedan är det stationskarlens uppgift att bevaka
motväxeln vid bangårdens början.
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Tidtabell för YEJ sommaren 1900. Minuttalen
var justerade, men lika många tåg gick vid unge
fär samma tid exempelvis 1904. Märk symbo
lerna efter stationsnamnet som indikerar "ho
tell" på alla stationer utom fyra. Sommar
hållplatsen Ystad saltsjöbad hade sin första sä
song. Snälltågen (St.) som trots namnet stannar
på alla stationer klarar sträckan på drygt två
timmar medan godståget (Gt. - ett sådant som
TollochFattfärdadesmed)behöverfem. Men då
ska det också växla på mellanstationerna. Det
blandade tåget (Bt.) ligger däremellan. Minut
siffrorna är efter tidens sed understrukna på
klockslag mellan 18.00 och 06.00. Zontariff, där
längre resor blir billigare per längdenhet, till
lämpas ännu inte. Ur Sveriges Kommunikatio
ner.

Tåget stannar vid plattformen och utbyte sker
av passagerare, res- och ilgods samt post. Så är
det dags för avgång.
Skrivaren blåste av tåget, sträckte ut armen till av
gångssignal. Långt borta svarade ett tjut från lokomo
tivet ...
"Det fjärde F:et"

Långt borta, eftersom vi plötsligt har med ett
godståg att göra, och det fick ha upp till sextio
vagnar. Helt enligt reglementet gav stations
skrivaren akustisk och visuell avgångs signal sam
tidigt. Sedan var det dags för honom att gå in till
telegrafen på expeditionen och meddela "Tåg
ut".
De körtider och det trafikmönster som hade
etablerats efter sekelskiftets banupprustning höll
sig relativt länge även om detaljer kunde ändras.
Det "tiotåg" som Amelie anländer med kom i
själva verket tio-femton minuter senare. "Nio
tåget" på kvällen ankom en kvart före detta
klockslag. (Sedan måste Eli i säng.) "Sextåget"
från Eslöv (i "Levande bilder") var snarast ett
femtåg.

Centralorter
När kräfttiden inföll var Lutterlögn alltid förste man i
marknaden med en större leverans till stan. Han hade
två fasta kunder där, trafikchefen för de sju banorna
och rådman Krakel.
"Lutterlögn"

Av ålder, hävdar geografen ochjärnvägstjänste
mannen Josef Svensson, hade Lunds omland haft
sina yttersta östliga hörn i Hörby och Tomelilla.,
en triangel som Vollsjö ligger inom. Detta ändra
des med järnvägarna, och den dominerande fak
torn bakom det skånska privatbanenätets upp
byggnad var just strävan att dra handel och frak
ter till det lokala näringslivet, enkannerligen köp
männen.
YEJ var en stor ekonomisk satsning för Ystad
men staden fick sin belöning. (De banor som
byggdes vid sekelskiftet vållade förluster.) Svens
son nämner att banan genom sin taxepolitik med
vetet koncentrerade frakterna till upphovsstaden.
Vid seklets början var det tydligen en självklar
sak i Vollsjö att man med "stan" menade Ystad.
Man tillhörde Ystads omland både materiellt
(Lutterlögns kräftor) och andligt (Fritiofs år i
läroverket). "Malmö och Lund är ju inte vår stad
som du vet", skriver Julia till Herman.

Banans andra ändpunkt Eslöv expanderade
och skulle få stadsrättigheter 1911. Vollsjö till
hörde dock inte dess omland trots att det var
något närmare dit än till Ystad. "Eslöv! Jag har
aldrig hört någon som gjort annat där än bytt tåg",
utbrister Trolle när Jakob Bokhandlare köper
biljett.
Som helt ung hade han efter sin fader ärvt affären i
Gyllevad, den gången en blomstrande lanthandel och
ett bygdens varuhus. När så järnvägen byggdes över
slätten fick den en sträckning som gick Gyllevad förbi,
närmaste station lades en fjärdingsväg därifrån. En mil
skulle inte ha betytt så mycket men fjärdedelen var
ödesdiger, järnvägen kom på en gång för nära och för
långt bort. J. P. Lange borde resolut ha flyttat sin affär
till stationen där ett livaktigt samhälle växte upp. Han
påstod alltid att han från början insett det kloka i att
flytta. Men först hade han dragit sig för kostnaden och
sedan drog han sig för att det redan var för sent och till
sist var chansen försutten. Konkurrensen från stations
samhället blev alltmera kännbar i Gyllevad.
Tre terminer

Kampen mellan Ystad, Lund och andra städer
om inflytande över det skånska omlandet kan
analyseras och har analyserats i termer av Walter
Christallers centralortsteori. Det finns en hel
hierarki av centralorter, med en mikronivå i bot
ten. På den senare återfanns Gyllevad. Den rim
ligaste förebilden i Vollsjötrakten är väl Fränninge
som stämmer med avståndet till stationen, en
fjärdingsväg, det vill säga en fjärdedels gammal
svensk mil eller 2,8 kilometer.
Det bör emellertid påpekas att Piraten inte
heller här slaviskt följer några förebilder. Enligt
Tre terminer är J.P. Lange född omkring 1859.
Visserligen ska han som helt ung ha övertagit
faderns lanthandel, men när YEJ öppnades förbi
Vollsjö var han bara i sjuårsåldern.
Centralortsteorin gäller i första hand det eko
nomiska livet, den kommersiella servicen. Där
skapade järnvägen ett nytt mönster. Men det
fanns i landskapet äldre samband och gränser
som fortfarande var viktiga för vanligt folk. I
Färs härads centralort Sjöbo mönstrades bevä
ring och hämtades doktorn av Bombi Bitt, och att
använda järnvägen dit från Vollsjö via Tomelilla
var både omständligt och komplicerat. Och inte
tog man tåget via Tomelilla och Gärsnäs till
Vitaby och Kiviks marknad, utan man red, åkte
eller gick de dryga tre milen från trakten av
Tosterup.
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Personal
Ystad-Eslövs järnväg hade 1902 en ordinarie
personal om cirka tvåhundra personer - där
utöver kom kanske sextio extraanställda. En dryg
femtedel benämndes "tjänstemän" och de övriga
"betjänte". Att tjänstemännen var proportionellt
fler än på andra privatajärnvägar berodde på att
kansliet i Ystad servade flera av de sju banorna.
YEJ var som andra banor organiserat i tre
avdelningar vid sidan av den administrativa led
ningen: trafik-, ban- och maskinavdelning. Vi
ska räkna upp de befattningar som figurerar hos
Piraten.
Trafikchef
"Tender-Johnsons" närmaste motsvarighet i verk
ligheten hette Claes Stedt, Ystadbanornas trafik
chef 1896-1911. Stedt var beryktad för sin hård
förhet. "Han låter aldrig tala med sig och vidare
bestraffas minsta felsteg", skrev Arbetet 1906.
Detta var i samband med den första stora svenska
järnvägsstrejken, påMYJ, som indirekt ledde till
att den lägre personalen även på YEJ fick lite
bättre löner. Det var fackligt och politiskt turbu
lenta tider:
De sju banornas ordinarie tjärstrykare hade på försom
maren permitterats på obestämd tid av gubben Tender.
Anledningen var att de beslagits med socialistisk pro
paganda bland järnvägsmännen, en brandröd agitation
som hade gjort sig särskilt förledande mot deras mörka
bakgrund.
"Yankee fashion"

Stedts hårdförhet riktade sej inte bara mot perso
nalen. År 1900 fick han en mild reprimand av
styrelsen sedan han vid en uppvaktning hånfullt
hade rivit sönder en klagoskrivelse från en av
banornas största godskunder, sockerbruksäga
ren Jakob Lachmann. Men Stedt tycks även ha

Claes Stedt,
Ystadbanornas
trafikchef mel
lan 1896 och
1911, enföre
bild för Ten
der-Johnson.
Ur Svenska
Järn vägsföre
ningen 18761926, 4, 1926.
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haft en vekare sida. Han spelade cello i Salomon
Smiths frejdade stråkkvartett. Apotekare Smith
var ordförande i järnvägens styrelse.
I motsats till Tender-Johnson hade Stedt inget
förflutet i Staterna. Hela hans järnvägsmanna
karriär hade utspelats i Sverige. Däremot hade
maskinchefen Dan Olson i många år praktiserat
på engelska järnvägsverkstäder.
Baningenjör
Det krävdes ett beslutsamt stick från min sida och jag
svarade:
- Då e ja baningenjör!
Men i min iver hade jag trumfat för högt och förlorade
med klätt kort vad jag kunde ha tagit hem med en
hacka. Varfn skrattade och själv måste jag skratta med
för att inte göra mig löjlig. Baningenjören hade en
ställning som ingen av oss kunde drömma om att nå.
Till och med stinsarna (och bland dem min far) gjorde
stram honnör för honom när han en gång i kvartalet
kom på inspektion i sin ångdressin och telegraferades
ut och in som ett extratåg. Både vinter och sommar
hade han gråverkskrage på rocken för dragets skull
och i sina stora skyddsglasögon liknade han en uggla.
"Böndag"

1901, när arbetsuppgifterna svällde i och med de
nya Ystadbanornas tillkomst, beslöts att inrätta
en för Ystadnätet gemensam tjänst som ban
ingenjör. Förste innehavare blev I var Jacobsson,
en tämligen ung man med förflutet på järnvägen
Stockholm-Västerås-Bergslagen. Han kom att
efterträda Stedt som trafikchef.
Åtminstone 1906 färdades Jacobsson i motor
dressin, och det är högst osäkert om Ystad
banorna hade någon ångdressin dessförinnan.
Skyddsglasögonen tyder på en av den tidens
öppna motordressiner. Både ång- och motor
dressiner var, i motsats till de manuellt fram
drivna fordonen, alltför tunga för att snabbt kunna
lyftas från spåret av sin besättning, och måste
därför behandlas med samma säkerhetsföreskrif
ter som ett tåg.
Stations inspektor
Tjänstespråkets förkortning av "stationsinspek
tor" till "stins" kom ut bland folk i allmänhet.
Men det fanns en annan förkortning . Jöns Pump
are talar om "spektoren".
Fritiofs far Johan var förvisso stins i Vollsjö
liksom Elis far var det i Tosterup. Vollsjö hade
dock inte alltid varit stinsstation. Vanligt folk
kallade alla stationschefer för stinsar, men be
fattningshavarna på de mindre stationerna hade
egentligen den lägre graden stationsföreståndare.

På den tid då Vollsjö förestods av en sådan var
turbulensen betydande. När någon av banans
stinsar pensionerades eller på annat sätt försvann
blev det ett slags "hela havet stormar". Han
efterträddes då normalt av stationsföreståndaren
i Vollsjö som var primus inter pares, och luFkan
där fylldes upp av stationsföreståndaren i Aske
röd eller Christineberg. Vollsjö station hann med
sex chefer 1865-1882.
Det lugnade ner sej när Vollsjö blev stins
station under fader Nilssons företrädare Jeppsson.
Denne var elva år i Vollsjö. Det kunde ha blivit
mer, men så kom det en oväntad revision som
ledde till att stinsen avstängdes från sin tjänst.
Det handlade tydligen inte om förskingring utan
om "vårdslös redovisning": gods hade i viss
utsträckning lämnats ut utan omedelbar betal
ning. Det hjälpte inte att stinsen åberopade att
han under sina år inte missat ett enda av cirka 40
000 tåg, eller att flera namnlistor cirkulerade till
hans stöd - bland andra kyrkoherden och patron
Flygare skrev på. (Det var storsint av den senare;
han hade vid tinget dömts till skadestånd och
tjugo kronors böter för ofredande av stinsens
häst.) J eppsson avskedades och efterträddes alltså
av Johan Nilsson, som närmast hade varit stations
skri vare på godsexpeditionen i Ystad (född 1857,
elev vid YEJ 1873, stationsskrivare 1879, förste
stationsskrivare 1882).
När Piraten i "Vänner i Tranås" berättar om sin
nattliga ankomst till den staden och talar om
"tjänstgörande stinsen" använder han ordet i dess
vardagsspråkliga betydelse. En korrekt järnvägs
man skulle väl ha sagt "tjänstgörande tågklarera
ren".

hörde rätten att bära vit sommaruniform, vilket
den om sitt yttre omsorgsfulle Trolle som bekant
utnyttjade.*
Stations karl

Stationskarlarna tillhörde däremot kategorin
"betjänte" - en beteckning som användes fram
till 1908. De var diversearbetare. De biträdde till
exempel vid tågklareringen:
Vid semaforen stod stationskarlen, långt utåt linjen
syntes lokets eldögon och rätt nu bar vinden en lång
utdragen vissling, det var tågets angöringssignal. Då
fällde han körsignal och började med handlyktan
springa bortåt bangården till inkörsväxeln där hans
post nu var.
Bokhandlaren som slutade bada

De hade mycket att bestyra med lastning och
lossning av gods, både res- och fraktgods. De
skötte elementärt fastighetsunderhåll: "stations
karlarna måste dra stuprännorna på magasinet
med glödgade järnkulor när isvintern gick i snö i
början på mars" om taktjäran på förekommen
anledning hade klumpat sej. Men det ingick
också i deras sysslor att hugga ved inte bara till
väntsalen utan också till tjänstemännens bostä
der.
Det är oklart hur många stationskarlar som
fanns såväl i Vollsjö som i Tosterup under seklets
första år. Minst två i det senare fallet (och troligen
även i det förra): Piraten nämner två stations
karlar som bär Amelies respektive farbror Mei
sters tunga koffertar, eller som finns med på
perrongen när herr Sjöland anländer för att visa
levande bilder.

Stations skrivare

Stationsskrivare var alltså en befattning i karriä
ren. Skrivaren i Tosterup var som bekant en
tämligen ung karl vid namn Trolle. I Vollsjö
hette, vid den tid då Fritiof var i Elis ålder,
stationsskrivaren (Carl) Wilhelm Schlyter, född
1878. Efter ett mellanspel som stationsförestån
dare i Askeröd kom han 1922 att efterträda Johan
Nilsson som stins i Vollsjö när denne gick i
pension. I motsats till Trolle tycks Schlyter var
ken ha vigilerat i Lund eller varit på sjön utan
tidigt startat sin järnvägsmannabana - elev vid
sjutton års ålder, två år senare kontorsbiträde.
Dessförinnan torde han dock ha bevistat något
läroverk. Stationsskrivaren var tjänsteman lik
som stinsen, hade rätt att klarera tåg och behärs
kade telegrafering. Till tjänstemannaställningen

* En av de personalkategorier som saknas i Piratens
böcker är (tjänstemanna)eleverna, vilkas tjänstgöring
är svår att belägga men som säkert inte saknades i
Vollsjö. I K.G. Ossiannilssons roman Slätten (1909),
som också utnyttjar Vollsjö skönlitterärt och beträf
fande ungefär samma år som Piraten, finns det på
stationen i "Alby" två elever. För övrigt tecknar Os
siannilsson samhället med dess egendomliga torg,
järnvägsbron och banlinjen västerut samt livet kring
stationen med dess posthantering och arbete i
godsmagasinet på ett sätt som kompletterar den bild
som Piraten ger. Stinsen i Slätten är knappast kalkerad
på Johan Nilsson medan det finns ett par likheter
mellan Ossiannilssons stationsskrivare Meier och Pirat
ens stationsskrivare Trolle. Den senare har fått sin
syssla genom en släkting som är revisor i järnvägs
bolaget medan Meiers släkting sitter i styrelsen.
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I motsats till stins och stationsskrivare hölls
inte stationskarlen på YEJ med tjänstebostad. I
Grimsby låg stugan på väg mot torget, nära
stationen men inte på dess mark. Ja, på ett ställe
i Bokhandlaren (men inte på andra) omtalas
stationskarlen i singularis.

Konduktör
Under järnvägens trafikavdelning sorterade för
utom den stationära stationspersonalen även tå
gets besättning bakom loket.
Vad en tågkonduktör sysslar med är fortfa
rande allmänt bekant. Något har förstås föränd
rats på närmare hundra år:
En konduktör hoppade alltid på och av tåget när det var
i full gång och därför var yrket särskilt lockande.
Bombi Bitt och Nick Carter

Sådant förekommer ännu. Men i andra avseen
den har yrket blivit mindre våghalsigt och där
med väl också mindre attraktivt för små pojkar.
Piraten berättar upprepade gånger hur konduktö
ren låser kupedörrar. För särkupesystemet redo
görs särskilt i avsnittet om vagnar, men man bör
observera konsekvensen att konduktören kunde
förflytta sej på vagnarnas utsida under tågets
gång, på de gångbräder som löpte utanför kupe-

dörrarna, vilket naturligtvis kunde vara både
riskabelt, kallt och vått, och som nog inte prakti
serades regelbundet.
Ännu i vår egen tid gäller att konduktören är
tågbefälhavare. Det var således han och inte
lokföraren som avgjorde när tåget kunde gå och
som kommunicerade med stationens tågklare
rare.

Packmästare
Men konduktören såg på klockan och sade att de var
sena och packrnästaren såg på sin klocka och Trolle på
sin och bägge nickade de. Så måste passagerarna ta
plats, konduktören smällde igen kupedörrarna och
Trolle blåste av tåget.
"Levande bilder"

Det närmaste ovan sagda åskådliggörs av citatet.
Konduktören hade alltså en medhjälpare. Pack
mästare var en grad under konduktör och hade
hand om det res- och ilgods som följde med
persontågen. Dessutom bistod han ofta med
bromsningen - se nedan.
All tågpersonal skulle enligt säkerhetsord
ningen vara försedd med "rättvisande fickur".

Bromsare
Olof Karlsson var bromsare vid järnvägen och en
flygande Don Juan, han var vidlyftig med flickor. Han

Bromsaren hade en frisk och härdande syssla där han satt vid den oskyddade vagnsgaveln. Vagnen
på bilden har littera I (eller med den vanliga skånska beteckningen J). Piraten nämner inte typen men
den var säkerligen vanlig i godstågen förbi Vollsjö. Leveransfoto från Kockums, Stig Nyberg/SJK-F.
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var redan tingsvan när det hände att han vid ett och
samma vårting svor sig fri i tre mål om barnföda. De tre
flickorna hörde henuna i skilda stationsamhällen längs
banan. Godstågen gick sakta men höll också länge vid
stationerna.
"Juridik"

Postande banvakt som i givakt
med sin hoprullade signal
flagga visar "Alltväl". Ur Reg
lementen och instruktioner rö
rande banafdelningen, 1887.

Först under mellankrigstiden fick privatbanor
som YEJ genomgående broms på sina vagnar.
Det erforderliga antalet bromsare bestämdes av
tåghastighet och vikt. YEJ hade en maximi
lutning av 10 promille och skulle ursprungligen
ha var sjätte vagn bromsbar. När den högsta
tillåtna hastigheten 1901 höjdes från 44 km (fyra
svenska mil) i timmen till 50 km/h, fordrades
broms och bromsare på var femte vagn. Brom
sarna agerade efter signaler från lokvisslan. En
kort signal betydde lätt bromsning, tre korta full
bromsning, det vill säga att skruvbromsens vev
skulle dras till ordentligt, lång-kort angav att
bromsen skulle lossas.
Bromsare var en föga kvalificerad syssla och
ingen ordinarie befattning vid järnvägen. Det var
ett typiskt ingångsyrke för ungdomar.

digställt texten för publicering.) Banvakten skulle
enligt den äldre säkerhetsordningen posta för
varje tåg. Var allt väl skulle han därvid hålla
signalflaggan hoprullad intill kroppen.

Banvakt
Banavdelningen representeras, utöver baningen
jören, av två yrkeskategorier hos Piraten. Saknas
gör mellannivån banmästare. Och banvakterna
nämns högst indirekt.
Vid YEJ uppfördes från början fjorton dubbla
banvaktsstugor. En sådan konsekvens var ovan
lig; de flesta järnvägar hade en blandning av
enkel- och dubbelstugor med övervikt för de
senare. 76 kilometer delat med 28 vakter ger en
genomsnittlig bevakningssträcka av knappa tre
kilometer. Men tanken med dubbelstugesystemet
var att vaktparen turvis skulle koncentrera sej på
övervakning och underhållsarbete, vilket mins
kade behovet av tillfälligt anställda banarbetare.
V aktsträckorna var ungefär lika långa men alla
var inte lika arbetskrävande. Sträckningar över
mossmark, trummor som behövde rensas, trä
stängsel i stället för stenmur som hägnad gav mer
bekymmer. Omvänt kunde det vara som i en av
anteckningarna inför ett romanprojekt:
Procentarens käring . .. kan liknas vid en äldre banvakt
som fetmat på bekväma pass .. . under armen bär hon
en hoprullad paraply som en signalflagg.
"Hotell Korsakow - Piratens pusselbitar"

(Detta, liksom en del annat, citerat med reserva
tionen att Piraten själv inte slutgiltigt hade fär-

Banarbetare
Hettan gjorde banan osäker: oförmodat kröktes rälsen,
än här, än där. Banarbetarna sleto ont. Utan rast drogo
de längs linjen, det ena laget efter det andra. Hamrarna
klingade mot rälsspiken, stopphackoma svängdes,
skovlarna rasslade i gruset. Svetten lackade. Men i
varje lags tross ingick en dressin, lastad med bier.
Bombi Bitt och jag

Banarbetarna var inte ordinarie utan extra. Ban
underhållet var ett säsongsarbete och utfördes
främst om sommaren. Att rätta till solkurvor var
nog ingen normal syssla- YEJ fickinspektörernas
beröm för sin solida underbyggnad. Däremot
byttes sliprarna sådär vart åttonde år vilket var ett
omfattande arbete. Banarbetarna utförde vanli
gen sitt tunga arbete i lag med en banvakt som
ledare.
Det vanligaste sättet att justera spårläget var att
pressa in mer grus under sliprarna, att "stoppa".
Därav verktyget stopphacka och uttrycket stop
parepojkar. Det senare förekommer i "Yankee
fashion" och syftar alltså på banarbetarnas söner.
Solkurvor var ett problem varma somrar på
den tidens banor med deras tämligen enkla över
byggnad.
F örrådskarlen
i Ystad som lämnade ut taktjära till Toll och Fatt
tillhörde väl också banavdelningen.
Lokförare
Återstår maskinavdelningens folk.
Av tvåhundra ordinarie anställda på YEJ 1902
var bara tolv lokförare, men de hade ett uppmärk
sammat yrke som nog inte bara fascinerade små
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Att köra ånglok med huvudet ute genom hyttens sidoöppning när snön yrde gav säkert föraren både
rödsprängda ögon och reumatism. Värst var de äldre loken. Här YEJ 7 med godståg i Ystad 1940.
Sveriges Järnvägsmuseum.
gossar. Det var också ett påfrestande arbete. YEJ
hade inga nattåg men det blev tidiga morgnar och
sena kvällar. Körningen krävde oavlåtlig upp
märksamhet på både maskinen och banan. Tid
tabellen skulle hållas men loket hanteras så mjukt
att kolförbrukningen minimerades. Loken hade
slutna hytter men dragigt var det och föraren
måste ofta titta ut genom sidofönstret (eftersom
röken slog ner och smutsade fönstren i fram
skärmen), så man förstår att Serrman hade både
livpäls av fårskinn och "röda, dragsprängda"
ögon. Loken var individer vilkas möjligheter och
svagheter det gällde att känna, och att köra lok väl
var något av en konst.
Det fanns därför kompensationer. Lokförar
yrket var både respekterat och välavlönat.
Eldare
Eldaren var, hoppades han, en bli vande lokförare
som väntade på vakanser inom den kåren. A van
cemanget kunde ta decennier, även om möjlig
heterna torde ha varit ovanligt goda på det kring
sekelskiftet expansiva YEJ. Den distans som
föraren höll till sin eldare är ofta omvittnad. Trots
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den täta arbetsgemenskapen duade de inte varan
dra.
Eldarens huvudsyssla var att skyffla in kol i
pannan, vilket kunde göras på både oskickligt
och skickligt sätt. Han skulle också med injektorns
hjälp fylla på vatten och hålla ångtrycket på
optimal nivå, repetera signaler samt sköta skruv
bromsen på lok som inte hade ångbroms. Vid
längre stationsu ppehåll stannade föraren på loket
medan eldaren gick runt med sin spruta och
smorde loket samt kände på lagren för att upp
täcka eventuell varmgång. (En av dem måste
enligt säkerhetsordningen stanna på loket.) Både
skyfflandet och smörjningen var ett smutsigt
göra. Eldaren i "Levande bilder" torkar händerna
på den trasselsudd som han säkert alltid hade i
fickan, och för att understryka den orimliga hög
tidligheten i "Böndag" bär till och med lokelda
ren stärkkrage.
Kolkarl/pumpare
Kolkarl var en gängse yrkeskategori pa ang
banorna. Kol var en skrymmande vara som krävde
arbetsinsatser både på och utanför loken. YEJ

hade sedan 1879 ett lokstall i Bjärsjölagård och
fick 1910 ett i Eslöv men den stora lokstationen
var Ystad, och därifrån nämns en kollämpare i
"Yankee fashion".
Ovan har dock berättats vad Piratenläsaren
redan väl vet, att det fanns en kol- och vatten
station även i Vollsjö, samt om arbetet där. I detta
sammanhang behöver det bara understrykas att
pumparen tillhörde maskinavdelningen och alltså
inte sorterade under trafikavdelningens lokala
stins. Även om stationskarlarna hade det jäktigt
kunde han inte beordras att hjälpa till, så den
avund som riktades mot honom var säkert befo
gad:
Jöns log belåtet, när stationskarlama kallade honom
lathund. Han drack kaffegök i tomkammaren eller
stod bredbent på bryggan och spottade till måls på de
blanka skenorna.

Och:
"Jöns e en bussi djävel, du Eli. Han kunde lätt ha sänkt
oss i brunnen under tornet. Ja vet en, som han har sänkt
där, för de e bara han som har nyckel till brunnskaret
ode står i reglementet att de e ingen annan än han som
får gå dit."
Bombi Bitt och jag

Posten
Per Post vill lämna paketet från Amerika men
Klerk vägrar att ta emot det inomhus. Per undrar
om detta är förenligt med reglementet:
Då blir ja tvungen till o fråga stinsen om en gårdsplan
kan va ett hemvist.

Nutida läsare kan undra vad stinsen hade med
detta att göra.
Det förhåller sej emellertid så att det moderna
svenska postväsendets uppkomst har ett starkt
samband med järnvägsnätets utbyggnad. 1863
träffades en överenskommelse mellan posten
och SJ som ledde till att poststationer inrättades
i nästan alla järnvägsstationer utanför städerna,
och överenskommelsen utsträcktes snabbt till
privatbanorna. Posten fraktades ju med tåg där så
var möjligt och vi fick postkupeer där försändel
serna sorterades under gång av järnvägspostil
joner. Sådan fanns även på YEJ men figurerar
inte hos Piraten.
Den 1 maj 1865, alltså ett halvår sedan banan
öppnats förbi Vollsjö men elva dagar innan den

förenats med rikets övriga j ärnvägsnät, öppnades
en poststation på järnvägsstationen i Vollsjö.
Mönstret var likadant här som på andra håll:
stationens chefblev även poststationsföreståndare
och uppbar särskild ersättning för detta från
postverket. Även järnvägsbolaget fick ju ersätt
ning för postfrakt och upplåtelse av lokaler. Det
fanns gott om lugna stunder mellan tågen och
därmed möjlighet att förena de båda sysslorna.
Men när järnvägstrafiken och/eller posttrafiken
nått en viss volym behövde stationsförestånda
ren hjälp.
Johan Nilsson var förutom stins även post
stationsföreståndare från sitt tillträde av tjänsten
1893. Han uppbar ett arvode från posten om 600
kr årligen och hade lika mycket i postbiträdes
anslag.
Posthanteringen sköttes alltså med järnvägs
stationerna som expeditioner. Men när postver
ket på 1870-talet övertog ansvaret även för krono
brevbäringen byggdes det ut ett nät av lant
brevbäringslinjer, med stationerna som bas. Voll
sjö fick sina första linjer 1876. Lantbrevbäraren
hämtade sin post på stationen och lydde under
stinsen i dennes egenskap av poststationsföre
ståndare.
Alla omfattades inte av lantbrevbäringen:
Torgama betjänades inte av brevbärare, var och en
hämtade själv sin post vid stationen och minst kom det
givetvis i fråga att stationsbefälet löpte kring i husen
och delade ut brev.
Bokhandlaren som slutade bada

Verksamhetens expansion ledde den 1 maj 1915
till att posten i Vollsjö öppnade eget, vid torget.
Johan Nilsson kunde i fortsättningen koncen
trera sej på järn vägssysslorna.

I Ystad
Det konstaterades ovan att stationshuseti Vollsjö
låg på fel sida av bangården. Vad ska man då säga
om Ystad?
Det nämndes ovan att postbåtlinjen till Stralsund
inte var nog för att få Södra stambanan att sluta i
Ystad. Men när YEJ anlades och bangården
placerades på delvis utfylld mark mellan staden
och vattnet, lades stationshuset på sjösidan och
huvudfasaden vändes mot kontinenten. Och så
flyttades postbåten från Ystad till Trelleborg
1867, bara ett år efter det att linjen till Eslöv stod
klar!
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Ystadsfotot från seklets början visar inte bara stations huset med dess huvudfasad mot hamnen och
godsmagasinet i korsvirke där Tall och Fatt gömde sej. Man ser också kajskoningens hammarband
utmed vilka de lyckades praktisera sej bort ur konstapel Adrians åsyn. Vykort i Sveriges lärnvägs
museum.

Närmast inåt staden låg banhallen med sina tre
spår. På bangårdens hamnsida låg godsmagasinet
där Toll och Fatt fann en tillfällig fristad. Det var
en stor byggnad som 1894 hade förlängts österut
med 12,5 meter.

I Lund

Från loks tallarna hördes ... ett slammer av skovlar och
spett som stack liv i elden under pannorna.
"Y ankee fashion"

Helt kalkerat på Fritiofs egen ankomst till Lund
torde detta inte vara. Åren kring 1912 avgick
morgontåget från Vollsjö 6.31 (Herman hade ätit
frukost vid sextiden) och efter ett snabbt byte i
Eslöv anlände man till Lund redan 8.09. (Det
fanns teoretiskt sett en kortare järnvägsförbin
delse till Lund, med byte i Bjärsjölagård och
Harlösa, men den nämnda var den snabba och
naturliga.) Var verkligen Grand öppet så tidigt?

YEJ äldre lokstall i Ystad låg, i motsats till den nu
bevarade byggnaden, inom hör- och räckhåll för
den egentliga stationen - hundratjugo meter från
godsmagasinet om man ska vara noga. Loken
hölls på sparlåga över natten så att ångtrycket
inte skulle sjunka alltför lågt, men inför den nya
dagens tjänst fick man raka ut aska och elda på.
När amerikanarna kom uppfördes ett särskilt
stall till dem. Ytterligare lok anskaffades och
både stall och verkstäder blev alltmer trånga och
orationella. 1914 stod en ny anläggning klar ett
gott stycke österut. Men då hade Toll och Fatt för
längesen försvunnit ur bilden.
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Vid pass klockan tio förmiddagen satt kandidat Her
man Lange på Nedre Grand i Lund och drack en halv
lageröl . .. Från tåget hade han gått direkt till källaren.
Tre terminer

Tåget till Harlösa rasslade förbi . En skur av gnistor
slocknade över loket, två upplysta vagnar passerade
som en svavelgul sky. De stannade och sågo efter tåget
vars röda akterlykta försvann såsom kvävd av sot.
- Var gång jag ser ett tåg längtar jag att resa långt
bort, sade Anne drömmande.
Tre terminer

Det räckte säkert med två vagnar i kvällståget till
Harlösa. Passagerarunderlaget var klent på den
24 kilometer långa LReJ, och då hjälpte det inte
att bolaget vid starten 1905 hade skaffat länk
axel vagnar med modem gasbelysning som gav
ett starkt ljus med karakteristisk färg. Järnvägen
vållade också sin ägare stora förluster. Lunds
stad var ensam ägare från 1911, året innan det då
promenaderna i stadsparken tänktes utspela sej.
En annan orsak till att Revingebanan aldrig
blev särskilt populär var att den av plats brist inte
tilläts komma in på SJ-stationen i Lund. Dess
huvudstation Lund S låg vid Södertull, i stadens
dåvarande utkant, och persontågen utgick från
hållplatsen Högevall intill badhuset som inte var
mycket centralare. Anne Horten:
Låt oss gå långa gången!
Det var hennes eget namn på den långa, krökta stig
som följde parkens yttre gräns mot revingebanan och
landet utanför.

Eftersom den krökta gången följde banan hade
den dennas minimiradie 300 meter, liksom den
nuvarande cykelstigen. Strax före Lund S kor
sade banan Malmövägen och där fanns de bom
mar mot vilka Herman går i väntan på sitt möte.
För övrigt: även på tertiärbanor skulle före
1922 sista vagnen enligt säkerhetsordningen ha
två röda akterlyktor.

På Simrisbanan
Det var kö utanför toaletten i boggievagnen som gick
akterst i tåget, skild från det övriga tågsättet av en
godsfinka. Själv stod jag andre i kön, lutande mot
resgodshyllan. Mannen närmast dörren till toaletten
ryckte då och då i dörrhandtaget.
- De e ju rent orimeligt! sade han med ett ansträngt
leende. Vem kan de va?
Till svar fick han bara ett stönande bortifrån kön,
ingen visste vem som var på toaletten, ingen hade sett
någon gå dit in. Jag beräknade att jag väntat på min tur
i runda tjugo minuter.
- E här ingen konduktör? fortsatte mannen.
Det var inte så väl, konduktören åkte längre fram i
tåget och vi var isolerade av godsfinkan och skulle så
förbli tills tåget stannade. I värsta fall hade vi ännu en
kvarts väntan framför oss, båttåget mellan Simris
hamn och Malmö var ett verkligt snälltåg som bara
stannade vid tre stationer på vägen. Det var alltså i den
goda tiden före kriget då båttåget gick, det kallades så
därför att det höll förbindelse med ångbåtsrouten Born
holm-Simrishamn. Närmare bestämt var det i augusti
1932....

När konduktören äntligen öppnade toalettdörren med
sin nyckel hördes ett starkt prasslande av papper och
en stor, mörk gestalt reste sig därinne. I ena handen
höll han en tömd brännvinsflaska, med andra handen
tryckte han en hopknycklad tidning mot sitt bröst. Ur
tidningen drällde röda kräftskal. Konduktören höjde
ett rop av överraskning:
- Va tar ni er till, man? Sitter ni här o äter kräfs !
- Va ska en göra? svarade kräftätaren kavat men
samtidigt med en avväpnande godlynthet. E ju förbju
det o dricka brännevin i kupeen!
Konduktören skrattade. Ingen i kön .skrattade, ingen
av oss kunde skratta.
"Jon Esping emeritus"

Gunnar Ohlson, vedhandlare och dansk vicekon
sul i Simrishamn, var den närmaste förebilden till
"konsuln" i en novell och en planerad bok av
Piraten. Han hade kommunala uppdrag och iv
rade för sin stads utveckling.
1928 tog han initiativ till ett turistprojekt. Det
bildades ett aktiebolag vid namn 0sters0en med
ett aktiekapital om 25 000 kr. Fyra femtedelar
kom från Bornholm, det övriga från Simrishamns
stad och Malmö-Simrishamns järnväg. Ångaren
Hammershus inköptes. Intressenterna slöt även
ett avtal om annat samarbete.
Projektets huvudslogan var "Over Land til
Bornholm". Det handlade primärt om att få kö
penhamnare att göra veckoslutsutflykter till norra
Bornholm via MSJ och Simrishamn. I reklamen
framhölls sjösjukan som ofta drabbade nattbåts
resenärema Köpenhamn-Rönne. Nu kunde man
i stället åka "ruten med den korteste s0rejse": tåg
från Hovedbanegården till Frihavnen, färja till
Malmö F, promenad till lokalstationen. I tåget
fanns två reserverade andraklassvagnar för Bom
holmsresenärerna, och i Simrishamn växlades
dessa ner till båtens tilläggsplats i hamnen.
Trafiken kom igång 1929. Premiärturens danska
reportrar var entusiastiska över MSJ-sträckans
omväxlande karaktär- hälften Själland, hälften
Jylland - och berömde tågets "lrederpolstrede
Turistbanevogne". Det bör nämnas att konsul
Ohlsons ide inte var helt ny. En båt hade skaffats
redan till ett liknande projekt sommaren 1914
som fått ett snabbt slut genom världshändelser
na, och något slags samtrafik med Bornholms
båtar hade förekommit sedan 1897. Andraklass
vagnarna var inhyrda- även MSJ höll sej, liksom
YEJ och flera andra skånska banor, bara med
första och tredje klass.
Sommaren 1937 skedde en reorganisering av
verksamheten. En ny båt (Borgholm) köptes.
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Förut hade de reserverade vagnarna varit insatta
i ordinarie tåg, men nu startades "Bornholms
pilen" som bara gjorde uppehåll i Dalby, Sjöbo
och Tomelilla. Den hade vagnsammansättningen
F+4 B3 + BCo, det vill säga en resgodsfinka, fyra
rena andraklassvagnar och en kombinerad an
dra- och tredjeklass. Denna trafik fortsatte de
följande somrarna tills ett nytt världskrig kom i
vägen.
"Båttåget" fanns alltså, men för att möjliggöra
berättelsens dramatik fick Piraten lov att skarva
ihop två faser till en. 1932, då episoden utspelas,
kan de abonnerade vagnarna mycket väl ha varit
skilda från det övriga tåget genom en särskild
finka, men säkerhetssystemet var outvecklat och
tåget gjorde uppehåll på alla mellanstationer. I
det snälltåg som började köra 1937 hade passage
rarna fem vagnars toaletter att välja mellan.
Det är dock inte enda gången hos Piraten som
MSJ-tågets toaletter används till icke avsett än
damål:
Så gick tåget. Och den skarpe mannen mittför Sjok
fortsatte att fixera Sjok, det var som om han ville
honom någonting. Men det gick en bra stund och tåget
närmade sig Tomelilla när den där långe mannen i
kappan plötsligt lutade sig fram mot Sjok och sa: Har
du en tia på dej?
- En tia, sa Sjok. Tror du ja e sämre karl sa han och
slog sig på plånboken. Och mannen i kappan höjde ett
finger och lirkade med det: Följ med mej här. Sjok
reste sig opp och de kom bort mot dörren i kupen vid
toaletten och där visade mannen under kappan en
kapsyl och då förstod ju Sjok vad det var frågan om ...
De följdes åt in på toaletten. Där var de en god stund
och delade litern broderligt och mannen fick tian. Så
kom de ut från toaletten och Sjok såg livlig ut och
ögonen spelade på honom och han tittade sig med en
triumferande min omkring och de satte sig ner igen på
sin plats. Mannen i kappan sade ingenting på en lång
stund förrän tåget hade varit i Sjöbo. När de gick
därifrån lutade han sig fram till Sjok och sa: Har du en
tia till.
- Tia till, sa Sjok och slog sig på plånboken. De reste
sig upp igen och gick till toaletten. Det gick som med
den första halv litern. När de kom ut från toaletten igen
såg Sjok ut som en kamin, var rödblommig och lite
mosig. Men han var stadig på benen och de slog sig ner
igen. Men där var de bland passagerarna som förstod
vad som försiggick och de tyckte inte det stämde
riktigt med god ordning så de hade viskat något till
konduktören. Han kom bort till Sjok och den där
mannen och sade att såna där besök på toaletten det vill
vi inte veta av. Men den långe med kappan visade sig
vara en resvan person. Han förklarade genast för
konduktören att det var inte alls frågan om någon

68

bränn vinsförtäring eller något sådant, utan han visade
långfingret på sin högra hand. Han var strakfingrad. Jag kan inte knäppa upp knapparna själv sa han. Därför
har jag min gode vän här med mej som hjälper mig. Ni
ska inte lägga er i det här.
"Malmöresan"

Det var Sjoks första resa på fyrtio år och den
gången hade inte Simrisbanan funnits, står det.
Så den aktuella Malmöresan måste ha gjorts före
1933.
Toaletter inbjuder till komik. Sven Delblancs
beundran för Piraten är dokumenterad, och när
han iÄminne använder samma motiv kan det ses
som en hälsning till den äldre kollegan: "Och inte
kommer vi in på tågklosetten, för där har Svens
son och Stora Småland låst sig inne med en
halvliter Renat."

Till och från Stockholm
- Sist ja reste te Stockholm så låg ja på halm o hade
sällskap me baronens två hästar, men de va ändå
liksom mänskligare.
Bokhandlaren som slutade bada

Det är Krakow som klagar. Han hade kanske inte
rest särskilt illa förra gången. Tidigt skaffade SJ
särskilda hästvagnar. För transport av dyrbara
djur (man förmodar att baronens var sådana)
fanns en mycket kort vagn med plats för tre hästar
i bås med halmmadrasserade väggar och en av
delning för medföljande vårdare vid ena kort
sidan. Den sista var i tjänst till 1891 så Krakow
kan mycket väl ha färdats i en sådan. SJ hade
även vagnar för mindre lyxiga hästar, liksom
YEJ.
Jakob och Krakow har anlänt till Eslöv med det
första morgontåget från Ystad:
Och efter två dryga timmars uppehåll kunde de instal
lera sig i den kupe i fjärrtåget som skulle bli deras hem
tills de nådde Stockholm.

I själva verket torde ett sådant uppehåll i Eslöv
inte tagit stort mer än en kvart, eftersom YEJ
tågens tidtabell var lagd med hänsyn till fjärrtågen
på stambanan. Det fanns mycket riktigt vid se
kelskiftet ett tåg som lämnade Eslöv 8.37 och
ankom till Stockholm drygt ett dygn senare, 9.15
- men det var ett snälltåg som före Alvesta bara
stannade på Smålandsstationerna Älmhult och
Vislanda, så det stämmer inte med den påsti
gande flickan som skulle rannsakas i Växjö.

Nå, det fanns också ett blandat tåg som läm
nade Eslöv 9 .20, som kom in i Småland på tidiga
eftermiddagen (precis som i romanen) och som
stannade på alla stationer. Men det gick inte
längre än till Linköping. Där fick eventuella
Stockholmsresenärer tillbringa natten.
Bokhandlaren måste snart lägga tulubben ty han hade
fått sin plats just över ångskåpet ...

"Ångskåp" torde syfta på S torckenfelts ångvärme
system som infördes vid SJ 1887 och sedan
kallades högtrycksångvärme och fanns kvar så
länge ångvärme fanns. Under varje soffa fanns
en isolerad låda med gångjärnslock, och i den ett
ångelement. Locket kunde ställas mer eller min
dre på glänt med ett förnicklat handtag på väg
gen, men om locket hade fastnat i öppet läge blev
det rätt varmt på soffan. "Dessutom berodde
temperaturen på om vagnen gick nära loket", för
att citera Erik Sundström.
Den korta dagen blev all och fotogenlampan i taket
tändes.

Det tror vi inte på. Redan 1881 hade SJ börjat
införa gasbelysning i personvagnarna, och näs
tan säkert fanns det vid sekelskiftet sådan i fjärr
tågen på Södra stambanan. Och det äldre system
som gasen efterträdde var stearinljus, inte foto
gen. Fotogenlampor fanns kring sekelskiftet vid
SJ bara på det tiotal vagnar som hade övertagits
med Malmö-Billesholms järnväg och de torde
inte ha gått i Stockholmstågen. Däremot hade
personvagnarna på YEJ fotogenbelysning vid
denna tid.
Det hade ännu ej dagats då tåget lämnade Liljeholmens
station och man redde sig till uppbrott i kupeema ...
Herrstedt vaknade i samma humör som han somnat
men blev tillgänglig när Krakow bjöd på morgonsup
med sockerbit just som man åkte in i södra tunneln till
Stockholm.

FÖRBJUDES
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Detta är ingen boggivagn så det kan inte ha varit
här som Jon Esping låste in sej på toaletten, men
kanske var det här som Sjok besökte samma
ställe i samma ärende. Bilderna av MSJ Com 5,
före detta BCom 5, är tagna i Bjärsjölagård 1943
av E. Gustavsson. Den inre skylten meddelar:
"Förbjudes att spotta på golvet, att hålla fötterna
på sofforna, att ställa resgods på eller mellan
sofforna. "Inget om alkoholförtäring således men
det fanns ju andra skyltar. Sveriges Järnvägs
museum.
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Fram till 1929, då Årstabron stod klar, gick
järnvägens infart till Stockholm via Liljeholmen.
Därifrån återstod bara nio minuters resa till slut
målet. En tunnel innebar automatiskt ett tillfäl
ligt mörker i den tidens tågvagnar och var säkert
välkommen för den som ville överträda förbudet
mot rusdrycksförtäring. Men "södra tunneln" är
en anakronism, ty det var först 1911 som det
tillkom en "norra tunneln" i och med att Norra
stambanan leddes genom berget vid Hagalund.
De återvände till stationen och kastade sig därifrån in
i Klarakvarterets gator och gränder för att hyra rum.

Det var inte bara i Horsagärde utan även i Stock
holm som järnvägsstationen var en viktig loka
liseringsfaktor för hotell.
På Jakobs och K:rakows snöpliga återresa från
Stockholm berättas hur tåget lämnar banhallen.
Banhallen på Stockholm C låg på platsen för den
nuvarande stora vänthallen. Ombyggnaden
skedde i slutet av 1920-talet.
De tog första bästa tåg söderut och det var ett
som gick till Norrköping.Ja, år 1900 fanns det ett
sådant med avgång från Stockholm C 18.35.
Man visste inte då - vännerna som följde honom till
tåget visste inte varför han reste med ett blandat tåg,
men det hade sin naturliga förklaring. Han hade näm
ligen fått löfte av en vän i Alvesta att få låna fem kronor
och därför skulle han stiga av tåget i Alvesta och vänta
på snälltåg där och det gjorde han.
·
"Tom bryter sig en bana"

Detta skulle vara början av 1920-talet, men då
gick det inte längre något tåg med beteckningen
"blandat" på Södra stambanan. Däremot fanns
Malmö-Hässleholm ett godståg med personvagn.
Linjen var inte klar söderöver, snälltåget måste stanna
någon minut i Lettaryd och för första gången såg jag de
tre husen vid ån.
"Morgon vid ån"

Säkert ska detta vara en station vid Södra eller
Östra stambanan genom Småland. Vanligaste
orsaken till att linjen inte var klar var ett mötande
tåg, och de sista dubbelspårsluckorna norr om
Alvesta fylldes inte förrän 1953.

Varia
Askefall är en by på småländska höglandet, fyra mil
från närmaste järnvägsstation.
"Småländsk tragedi"
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Järnvägsnätet i Småland var glesare än det i
Skåne. 1923, året för Göteborgsutställningen som
figurerar i novellen, var det ännu inte fullt ut
byggt. Banan Jönköping-Ulricehamn som kor
sade den dittills största luckan stod inte klar
förrän 1940. Men inte ens dessförinnan kan nå
gon småländsk by ha haft mer än tre mil till
stationen.
Det finns en parallell:
Melycke är så avsides beläget som någonsin en by i
södra Skåne, halvannan mil från järnvägen.
"Malmöresan"

Ingen skånsk kustby låg vid den aktuella tiden så
mycket som en mil från en järnväg. Förebilden
till Melycke anses var Kivik; dit är det nio kilo
meter till Brösarps station, står det som sagt i
"Fallet med de svarta fötterna". Till Vitaby är det
sex.
Den 15 maj 1921 kl. 1.40 på morgonen ... Jag steg av
nattsnälltåget från Stockholm efter att för 10 kronor ha
köpt en s.k. stoppbiljett för att tåget skulle göra uppe
håll i Tranås ... Väster om stambanan låg stationshuset
. .. Tjänstgörande stinsen instruerade mig om vägen
till Centralhotellet.
"Vänner i Tranås"

Detta med stoppbiljetten är en skojig detalj som
bär osannolikhetens fulla prägel. "Sveriges Kom
munikationer" 1921 säger inget som helst om
den, och den sakkunniga personalen på Sveriges
Järnvägsmuseum har aldrig hört talas om stopp
biljetter, även om de inte håller för orimligt att de
kan ha funnits. Att göra ett irreguljärt stopp med
ett F-lokdraget snälltåg och sedan forcera för att
hämta in den förlorade tiden krävde säkert sten
kol för ett antal kronor om än inte en hel tia.
Det fanns visserligen ett nattåg på sträckan
som inte stannade i Tranås. Det var tåg 1 som
lämnade Stockholm 20.05, avsett för resenärer
till södra Skåne och Tyskland. Men varför ta det
när det fanns två andra nattsnälltåg: i första hand
nr 11 som lämnade Stockholm 19.50 och gjorde
ordinarie uppehåll i Tranås 2.16, i andra hand tåg
13-från Stockholm 20.36, till Tranås 4.34. Även
om man tänker sej scenariot att Piraten missade
avgången för tåg 11 hade han alltså ett lämpligare
och billigare alternativ än tåg 1.
De flesta har väl hört eller läst om mannen som reste
från Malmö till Stockholm och som för bättre utsikts
skull tog plats i restaurangvagnen. När tåget kom till

Alvesta hade han hunnit med fyra flaskor starkvin och
somnade med huvudet på bordet.
Bock i örtagård

Numera serverar AB Trafikrestauranger inget
starkare än lättvin, men fram till omkring 1980
kunde man få både sherry och portvin. Det såldes
förutom glasvis även i kvartsflaskor, och 75 cl
starkvin är sömngivande, precis som i Piratens
anekdot.
Egentlin skulle man ha premium för man åker med den
här banan. Det ryster ju så man kan tappa löständerna,
hihi!
"Hotellbrand i Horsagärde"

Det kan påpekas att sambandet mellan skakiga
banor och förlorade löständer har varit ett
vandringsskämt, åtminstone i Skåne.
Från Malmö rullade ett extratåg norrut: en sovvagn, en
kombinerad salong och restaurang, en finka med ba
gage och proviant. Det blev en lång resa men tiden gick
fort under muntra libationer. OG regerade tåget, mitt i
natten kunde han dra i nödbromsen och ordinera
punsch från isboxen i finkan. . .. I Övertorneå var
järnvägens ändpunkt ...
"Millionären"

Resan äger rum 1917 och banan till Övertorneå
hade blivit klar två år tidigare. Så långt stämmer
det. Men frågetecken kan sättas för den kombine
rade salongs- och restaurangvagnen. Det som
stämmer bäst på beskrivningen är de tre AB03vagnar som SJ skaffade 1897. De hade förutom
matsalen en kafeavdelning, och den kunde nog
fungera som salong. De hade heller inga förråds
utrymmen så de gick kopplade till en särskild
finka. Men - redan 1903-04 ombyggdes kafeet
till förråd. Alternativt kan förebilden vara vagn
typen Ao3 som hade anskaffats 1899-1903 för
tåget Nordpilen och som hade en stor salong i den
ena änden och en liten i den andra.

Sammanfattning
Fritiof Nilsson Piraten var ett barn av (den första)
järn vägsepoken. Järnvägen och stationssamhället
var den självklara ramen kring de barndoms
upplevelser som gav stoff åt hans litterärt vikti
gaste arbeten. Som privatman fortsatte han att
åka tåg hela livet, vare sej det gällde förflytt
ningar Malmö-Österlen eller Skåne-Stockholm.
Järnvägens roll i hans litterära och privata värld

må ursäkta utförligheten i texten ovan.
Rätt mycket av Piratenforskningen har gått ut
på att utreda förhållandet mellan fiktion och
fakta, saga och sanning. Detta är naturligt med
tanke på Piratens berättarteknik, att genom av
stamp i en mycket handfast verklighet skapa
trovärdighet åt även fantastiska förvecklingar.
Att han lyckades framgår av forskningens all
männa resultat, att mycket som verkar trovärdigt
i själva verket har varit rent ljug. "Man kan
fortsätta dessa detaljundersökningar och skall
finna att Piraten som författare huvudsakligen
arbetade med konstruktiv fantasi och icke med
verklighetsreportage", har Helmer Lång insikts
fullt konstaterat i en artikel från 1993.
Genomgången av Piraten och järnvägen lägger
inget nytt till denna allmänna bild. I den samtida
verkligheten miste inte lille Otto huvudet, låste
konduktören inte in passagerarna i deras kupeer,
var inte mellanplattformen i Vollsjö tvåhundra
steg lång. Piraten sammanfogade element från
skilda håll och lät berättelsens logik styra hel
heten. Ändå gav han oss många inblickar i sin tids
skånska och svenska järn vägsliv.

Källor och litteratur
Kommunarkivet Ystad: diverse YEJ-handlingar;
handlingar ang. vindpumpen "Viktoria"
Länsstyrelsen Malmö: expropriationskarta för
Ystad-Eslövs järnväg
Riksarkivet Stockholm: diverse YEJ-kartor och
-ritningar

Arbetsritningar öfver inom landet utförde jernvägsbyggnader, 1866
Aurora
Malmö-Simrishamns järnvägar: tjänstetidtabeller
Sveriges Kommunikationer
Ystad-Eslövs järnväg: styrelseberättelser
Ystads Allehanda
Karl-Gösta Alvfors, "Strejken vid Malmö-Ystads
järnväg i maj år 1906", Ystadiana 1983
Lennart Ameen, "Staden och järnvägarna", Geografiska notiser, 2/1962
Börje Andersson, "Pumpen i Vollsjö", Tåg, 8/1972
Gottfrid Björkelund, Färs härads historia, 1973
Inga Emmelin Carlman, Järnvägsbyggnader i
Malmöhus län, andra uppi. 1986
Kerstin Engman, / Fritiof Nilsson Piratens fotspår,
1994
Arne Ericsson, "Piraten - tågskildrare av första
klass", Raka spåret 2/1988
Frenninge socken genom tiderna, 1987
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Kurt Genrup, Broarna i Malmöhus län. En invente
ring 1976-77
Yngve Holmgren, "' Amerikanarna' på BÖJ, LaKJ
och YEJ", Järnvägs-Teknik 6/1961
- "Ystad-Eslövs boggivagnar", Järnvägs-Teknik 6/
1961
Elis B. Höjer, Ängloklära, 1910
Anna Kristoffersson, Landskapsbildens föränd
ringar i norra och östra delen av Färs härad under
de senaste tvåhundra åren, 1924
Björn Kullander, Sveriges järnvägs historia, 1994
Vincent Kärager, "Ystadjärnvägarnas historia", 1,
Ängtrycket 3-4/1991
Nils Lewan, "Sekelskiftets Ideon", i Vid pass 8000
rutor, 1990
Erik Lindgren, "Om posten vid järnvägen Eslöv
Y stad", 1993
Helmer Lång, "Bombi Bitt - en historik i pussel
bitar" , i Bombi Bitt och Piraten, 1984, utvidgat
omtryck 1990
- "Hotell Korsakoff - Piratens pusselbitar", i
Piraten, Anne Horten och Korsakow, 1987
- Känt och okänt om Fritiof Nilsson Piraten, 1991
- "Patron Esping - omklädd Flygare", i Piraten och
Färs, 1993
- "Piraten, Färs och Vollsjö", i Piraten och Färs ,
1993
Gunnar Milles, Svenskarna och deras järnvägar,
1970
Anders Olsson, "Ystad-Eslöfs Jernwägs tillkomst",
seminarieuppsats i historia 1982
- "Yankee Fashion", ÖSJ-bladet 4/1994
Håkan Olsson, "Ja, inte var det bättre förr", Sydsvenska Dagbladet 23/2 1994
Karl Gustaf Ossiannilsson, Slätten, 1909
Gunnar Persson, Utflykter i Färs, 1966
Gunnar Sandin (red.), BLHJ. Lunds stads järnvägar
1901-1939, 1987
Skånskjärnväg, 1990

Statens järnvägar 1856-1906, 1906
Svenska Järnvägsföreningen 1876-1926, 1 & 4,
1926
Gunnar Swensson, Ystads historia, 3, 1954
Sveriges handelskalender, 1905
Gustaf Welin, Matrikel öfver personalen vid
Sveriges järnvägar 1902, 1902
Fritiof Nilsson Piraten:
Bombi Bitt och jag, 1932
Bock i örtagård, 1933
Småländsk tragedi, 1936 (novellerna "Småländsk
tragedi", "Julkorgen" och "Kapten Anton")
Bokhandlaren som slutade bada, 1937
Historier från Färs , 1940 (novellerna "Klerk",
"Lutterlögn", "Böndag" och "Mannen som blev
ensam")
Tre terminer, 1943
Bombi Bitt och Nick Carter, 1946
Vänner emellan, 1955 (novellerna "Stenskrift", "Ko
och konfirmand" och "Fem kvart på landsvägen")
"Hotellbrand i Horsagärde", i Akademiska Fören
ingens årsskrift, 1957
Flickan med bibelspråken och andra historier, 1959
(novellerna "Levande bilder", "Yankee Fashion",
"Fallet med de svarta fötterna")
"Tjugotalets Tranås och några män jag mötte där", i
Från Sommabygd till Vätterstrand 1963
Millionären och andra historier, 1965 (novellerna
"Jon Esping emeritus" och "Millionären")
Historier från Österlen, 1972 (novellerna "Lik
vaka", "Konsuln" och "Malmöresan", essän
"Österlen")
Medaljerna, 1973 (novellerna "Tom bryter sig en
bana", "Juridik", "Morgon vid ån" och "Det fjärde
F:et")
Bombi Bitt och hans mor, 1974
Resa till Curarao, 1988
"Konsulserien", i Piraten och Österlen, 1994

Vollsjö bangård med Yl-mo
torvagn som tåg 1490 på in
gående från öster. Märk ban
vaktsstugan till vänster. Den
ursprungliga "plankbryggan"
mellan spår 1 och 2 har bytts
mot en jordplattform med sten
kant. Börje Andersson tog bil
den 1979, två år innan tåg
trafiken upphörde mellan Es
löv och Tomelilla.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1896?

År 1896 var ett år med goda konjunkturer och
många nya förslag till järnvägar beviljades kon
cession, även om de flesta var bibanor till redan
trafikerade banor. Östra Blekinge järnväg, Klinte
ha1!1-°-Roma, Visby-Västerhejde och Markaryd
Vemge förverkligades senare som självständiga
banor. Rimbo-Sunds järnväg fick koncession för
~örlängningtillHallstavikochNättraby-Alnaryds
Järnväg till Eringsboda. Krylbo-Norbergs järn
väg fick bygga sin bibana Kärrgruvan-Klackberg
och Hästveda-Karpalunds järnväg sitt bispår Fär
löv-Strö.
Koncessionen Lindesberg-V alskog förföll. Den
hade begärts som ett sätt att tvinga Köping-Hults
järnväg till bättre samarbete med Frövi-Ludvika
och Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägar och
var inte längre aktuell sedan man fått ett tillfreds
ställande avtal. Tanken på en förbindelse Öster
värn-Södervärn i Malmö hade övergivits då det
stod klart att den direkta banan Malmö-Kon
tinentens järnväg skulle byggas. Tanken på en
bana Gränna-Tranås hade övergivits, då terrängen
visat sig för svår och finansieringen omöjlig.
I den svenska personsamtrafiken deltog de
flesta banor, och man utfärdade inte bara vanliga
enkla biljetter eller tur-och-retur, utan även rund
turs biljetter, där också båtförbindelserna över
Vättern (Hjo-Hästholmen), Siljan (Mora-Insjön),
Dalslands kanal (Bengtsfors-Köpmannebro),
Vänern (Sunnanå-Råbäck) och hästskjutsen Gös
sät~r-Råbäck kunde ingå.
Angspårvägslok i den form de hade på konti
nenten, med förarplats i bägge ändar, tak och ofta
någon inklädnad över hela pannan, hade vi inte
haft i Sverige, med undantag av Djursholms
banans två lok från Nydqvist & Holm 1890, som
dock efter kort tid blev avklädda så att de blev
vanliga ånglok. Motala Verkstad byggde dock
1896 sex spårvägslok till den ryska banan St
Petersburg-Sestroretsk.

Statens järnvägar
En ny statsbana öppnades Vännäs-Umeå, 31 km,
med mellanstationen Brännland. Eftersom det
stora stambanebygget till Boden var klart och
man inte väntade några stora arbeten de närmaste
åren, överlät Statens järnvägsbyggnader sina
gamla sa~eltanklok till Statens järnvägar där de
blev litt A nr 505-510. Ett femtiotal grusvagnar
blev ombyggda till spannmålsvagnar litt Il ge
nom att de fick högre väggar och gavlar.
Malmbanans engelskbyggda malmvagnar hade
från början varit utrustade med Westinghouse
tryckluftbroms, men eftersom SJ inte övertagit
de stora malmtågsloken från det konkursade eng
elska bolaget, hade man hittills försökt klara sig
med handbromsning, med personalen vintertid
klädd i tjocka vargskinnspälsar på de öppna
bromsarsätena. Efter påstötningar köpte SJ nu
till sist broms utrustning för nio lok litt Ga och Ge
Motala Verkstad byggde sex ångspårväg slok till
St Petersburg-Sestroretsk. Sveriges Järnvägs
museum.
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som gick i malmtågen, och tryckluften visade sig
fungera över förväntan bra.
Den stora händelsen vid SJ var förstatligandet
av Västkustbanorna, som visserligen byggts som
fem separata järnvägar Malmö-Billesholm,
Landskrona-Ängelholm, Skåne-Halland (Hel
singborg-Halmstad och Åstorp-Höganäs), Mel
lersta Halland (Halmstad-Varberg) och Göte
borg-Halland (Varberg-Göteborg), men speci
ellt efter öppnandet av tågfärjeförbindelserna till
Danmark via Helsingborg och Malmö fått en
genomgående trafik av stambanekaraktär, med
alla tre vagnsklasserna och boggisovvagnar. Avtal
om förstatligandet skrevs julafton 1895, och över
tagandet skedde på nyårsdagen 1896. Med dessa
banor följde 37 ånglok som helt avvek från SJ
typer, och eftersom ånglokens littera hade nått
till alfabetets slut, fick loktyperna littera efter en
ny princip, och kallades VKBa, VKBb etc. till
VKBk. Den vanligaste var VKBa i tretton exem
plar med några små skillnader, ett litet fyrkopplat

tenderlok med invändiga cylindrar som även
fanns på många skånska privatbanor. De hade
klarat de allt längre tågen någorlunda där ba
norna följde kusten, men inte över Hallandsåsen
mellan Ängelholm och Laholm, där SHJ an
vände stora sexkopplade lok av Amerika
inspirerad typ som blev VKBg, kraftigare än vad
SJ hade vid denna tid. En annan märklig loktyp
från SHJ var VKBh, ett godstågslok som var
tänkt att klara godstågen över Hallandsåsen lik
som också sockerbetståg på den mycket klent
byggda tvärbanan Åstorp-Höganäs. En udda lok
typ, VKBk, var ursprungligen maskinboggi till
en ångvagn av Rowans typ, där pannan och hela
maskineriet satt på boggin som kunde rullas ut
från vagnskorgen vid underhåll. SHJ hade nyli
gen försett boggin med buffertar, koppel och hytt
för användning som växellok, medan vagnskor
gen kompletterades till en vanlig boggiperson
vagn. Detta udda lok blev inte gammalt hos SJ,
utan såldes 1896 till Lyckåkers sockerbruk som

Det enda loket VKBk, SJ 503, var ursprungligen ångboggin till en av Borsig 1886 byggd ångvagn av
Rowans typ. Redan 1890 gjordes ett litet provisoriskt växellok av bog gin och en vanlig personvagn av
resten. Kort efter förstatligandet såldes loket till Lyckåkers sockerbruk som var under byggnad vid
nuvarande Hasslarp, och det är tveksamt om det någonsin bar SJ-numret, eftersom det på bilden
fortfarande är märkt SHJ. Till vänster SHJ 9, senare VKB 503. Sveriges Järnvägsmuseum.
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VKBa-typen var influerad av
gamla engelska typer, till ex
empel vid KHJ och HHJ, och
fanns i 18 exemplar vid väst
kustbanorna. SJ 483 var fd.
GHB 7, byggt 1891 av Nohab.
Sveriges Järnvägsmuseum.

VKBh-typen var ett försök att
bygga ett godstågs lok som ut
över vanlig tjänst på huvud
linjen också skulle kunna dra
bettåg på den klent byggda
ångspårvägslinjen Åstorp
Höganäs med 6,5 tons axel
tryck, och var den första åtta
kopplade typen i Sverige. SJ
500 var f d. SHJ 3 Rögla,
byggd 1883 av Nohab. Efter
förstatligandet de en tid som
växellok i Göteborg och slo
pades redan 1906. Sveriges
Järnväg smuseum.

Med västkustbanorna fick SJ
godsvagnar litt. No, SJ 14385_87 medjärnstolpar och 14388
med trästolpar, fd. SHJ 9193 och 100. Väggarnavarfäll
bara utåt i sektioner, och
stolparna satt innanför vägg
delarna. På bilden SJ 14386.
Fö,fattarens samling.
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var under uppförande vid nuvarande Hasslarps
station.
Med Västkustbanorna följde inte mindre än
119 personvagnar varav inte mindre än 42 boggi
vagnar. SHJ, MHJ och GHB hade vagnar av de
luxuösa typer med elbelysning som Kockums
konstruerade 1888 för den genomgående trafi
ken Göteborg-Helsingborg. Från MBJ kom fyra
långa boggivagnar som 1892-3 bli vithopbyggda
av tvåaxliga vagnar. Tre boggivagnar hade ur
sprungligen varit ångvagnar. Västkustbanornas
godsvagnspark var modern och bestod av för
södra Sverige normala typer. Anmärkningsvärda
var de fyra stora öppna godsboggivagnarna litt
No från SHJ, och trettio vagnar för kreatur, hö
och torv litt L3.

Bergslagen
Gävle-Dala järnväg hade sedan 1850-talet haft
ett annat bromssystem än SJ och övriga banor,
som hade det tyska systemet med bemannade
skruvbromsar på i allmänhet var femte vagn,
vilket är lämpligast vid gles trafik och många
små lutningar. GDJ hade mycket tät trafik med
för östgående tåg en lång och svår lutning från
Granstanda till Storvik och för västgående en lika
svår från Ryggen till Hosjö. Det var då för GDJ
lämpligare att använda det engelska systemet
med fällbromsar. På varje vagn fanns en lång,
tung hävstång som normalt var upphakad i ett
beslag. När de virkeslastade tågen passerade
Granstanda i mycket låg fart stod personal vid
sidan av spåret och hakade ur hävstängerna som
med sin tyngd bromsade en axel på vagnen. Vid
spåret i Övre Storvik stod sedan andra som ha
kade upp hävstängerna igen. Bromskraften blev
mindre än vid skruvbroms och kunde inte varie
ras, men eftersom alla vagnar bromsades gick det
bra. Dessutom var fällbromsen praktisk som
parkeringsbroms i hamnar och brädgårdar. GDJ
hade varit så envisa med fäll bromsarna, att grann
banorna BJ och UGJ varit tvungna att sätta fäll
broms på de vagnar som regelbundet gick in på
GDJ. Till sist hade nu GDJ börjat överväga att
ändra sitt bromssystem och införa skruvbroms,
men för att inte behöva anställa en mängd åkande
bromsare på en gång provade man en egen upp
finning som kallades parbroms. Av etthundra
virkesvagnar under tillverkning vid GDJ verk
stad i Gävle blev femtio utförda med skruv broms
och sluten bromshytt, där bromsstängerna var så
utförda att i vagnens andra ände fanns en krok
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som kunde lyfta en spak som bromsade en av de
andra femtio med ett slags omvänd fällbroms.
Ganska snart märkte man dock att det var oprak
tiskt att behöva hålla samman vagnarna två och
två, och att anordningarna påverkades av hur
spända kopplen var. Efter bara några år blev de
senare femtio ombyggda med normal fällbroms.
En ny station, Korsån, inrättades av GDJ vid
Käll vikens ban vaktsstuga för den trafik som kom
med båt över sjön Hyen från Korså bruk. Ett
dotterbolag till GDJ hade koncession på att bygga
en bana Mora-Älvdalen-Rot, och öppnade under
1896 den första delsträckan från Moranoret till
Mora vid Mora-Vänerns järnväg. Den viktigaste
delen av sträckan var en stor bro över Öster
dalälven, avsedd för både järnväg och landsvägs
trafik. Väganslutningen hann inte bli klar tills
järnvägen öppnades.
Dala-Ockelbo-Norrsundetsjärnvägfickdetnya
stationshuset i Ockelbo färdigt väster om statio
nen, mitt emot SJ stationshus och minst lika stort.
Det finns ännu kvar 1995 men flyttat en bit sedan
smalspåret rivits.
Bergslags banan skaffade äntligen personboggi
vagnar från Atlas av tre olika typer, tredje klass
litt Co, kombinerade andra och tredje litt BCo
och post och resgods litt DFo. Deras formgivning
liknadevadGöteborg-Boråsjärnvägnyligenskaf
fat, och avvek från SJ motsvarande typer genom
något mindre längd, tak med cirkelbågssektion
rakt utdragen över ändplattformarna (istället för
elliptisk och nedkupat), boggier av Västkust
banetyp med balanser och fönstren i grupper om
tre med det mittersta öppningsbart. Vagnarna var
målade i olika färg för olika vagnsslag, än så
länge liksom vid SJ med samma färg uppifrån
och ned. Vagnsklass angavs med ovala emalj
skyltar på gavlarna intill handtagen för uppstig
ning.
Västerås banan SWB skaffade sina första större
loknr37 och38 littFavMogultypmeden variant
av Kraussboggi, och hade första tiden en del
besvär med urspårningar innan man funnit den
bästa fjäderutformningen. I Västerås byggdes ett
nytt lokstall och ytterligare fem personboggi
vagnar anskaffades från Atlas. Både SWB och
GDJ undersökte möjligheten att bygga en bana
till Vansbro.
Även andra banor i Bergslagen byggde virkes
vagnar på egen verkstad, men inte i så stora antal
som GDJ. Uppsala-Gävle byggde ytterligare
treaxliga virkesvagnar av samma typ som året
innan, så att antalet blev trettio. Eftersom GDJ nu

Uttersbergs nya station bygdes samtidigt som Uttersbergs bruk råkade i kris. Foto omkring 1903 med
loket KUJ 5 Riddarhyttan och vagnarna KUJ 133 litt. N och KUJ 202 litt. F. Båda bilderna Sveriges
Järnväg smuseum.
Bron över Österdalälven mellan Mora-Noret och Mora hade körbana av plank för vägtrafik. När tåg
skulle komma stängdes vägtrafiken av en brovakt som bodde i stugan till höger.
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Ritningar av två nya vagntyper
för timmertrafiken från Dalarna
till sågverken i Bomhus och Skut
skär över Gävle-Dala-banan som
till sist införde skruvbroms i sina
godståg. GDJ bygde ''parvagnar"
där en skruvbromsad vagn ur se
rien 1101-1150 också kunde på
verka en fällbromsad vagn ur se
rien 1151- 1200. UGJ byggde
kraftiga treaxliga vagnar, varav
921-930 hade skruvbroms. 930
byggdes senare om till kranvagn
nr 900. Flakets längd GDJ 7, 7 m,
UGJ7,77m

tillät skruvbromsade vagnar fick de nybyggda
skruvbroms men bara med öppet bromsarsäte.
Nora-Karlskoga järnväg byggde liksom före
gående år tio virkesvagnar litt N med smidda
järnstolpar.
Köping-Uttersbergs järnväg byggde ett nytt
imponerande stationshus av tegel i Uttersberg,
trots att Uttersbergs bruk råkat i kris och höll på
att omorganiseras som dotterbolag till Kohlsva
bruk.

Götaland
Göteborg-Borås järnväg byggde ett bispår från
Hindås till Nedsjön där man anlade ett uppford
ringsverk för flottat timmer. Vintertid hämtades
också is från Nedsjön till hushåll, restauranger
och järnvägens kylvagnar.
Uddevalla-Lelångens järnväg avtalade med
Munkedals pappersbruk om virkestransporter,
och byggde ett spår från stationen Iväg (senare
Ödsköld) till Ivägsjön med timmeruppfordrings
verk och ett sidospår vid Sundsbron för timmer
vagnar som sedan kunde lossa sin last ute på bron
över Ellenösundet ned i den flottled som ledde
till Munkedal. Från Billingsfors station byggdes
bispår till massafabriken och till timmerlossning
i Laxsjön.
Mellersta Östergötlands järnväg var under
byggnad Linköping-Fågelsta och avsågs att dels
transportera betor till sockerbruket i Linköping,
dels ge den rika Östgötaslätten bättre förbindelse
med residensstaden.

I Småland höll både Kalmar och Växjö på att
bygga smalspåriga lokalbanor mot Berga res
pektive Tingsryd, där man märkligt nog accepte
rade att bygga WTJ med 1067 mm spårvidd med
tanke på eventuellt genomgående trafik till Ron
neby över Bredåkra-Tingsryds järnväg, trots att
det innebar tre olika spårvidder i Växjö.

Skåne
Helsingborg-Hässleholms järnväg köpte från
Atlas ett lokaltågslok HHJ 6 Hyllstofta och sökte
koncession på två sidobanor, Påarp-Skromberga
och Bjuv-Kattarp, som skulle ha givit ännu bättre
förbindelse till de skånska kolfälten. Endast de
len Bjuv-Hyllinge blev dock byggd, och drevs
som industrispår.
De blivande Östra Skånes järnvägar började ta
mer form. Gärds härads järnväg förbättrade lin
jen för att kunna höja hastigheten, och en ny bana
Eslöv-Hörby var under byggnad. Hästveda
Karpalunds järnväg hade ett bispår under bygg
nad från Färlöv till Strö för bettransporter.
Simrishamn-Tomelilla järnväg (eller som man
stavade Cimbrishamn) hade sedan 1882 trafike
rats som en lätt lokalbana med ångvagn enligt de
ideer som Will Rowan utvecklat vid Vognfabriken
Scandia i Danmark, och anslutit i Tomelilla till
Ystad-Eslövs järnväg som gav Österlenborna
förbindelse norrut och söderut, och sedan 1893
även västerut till Malmö via Malmö- Tomelilla
järnväg. MöToJ köpte CTJ 1895 och började en
upprustning med högre axeltryck och hastighet.

DONJstation i Ockelbo. Södra
delen av stationshuset (till vän
ster) är en tillbyggnad från
1903 med postexpedition och
tjänstebostad. Stationshuset
finnsännukvar. Sverigeslärn
vägsmuseum.
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Johan Selme

Sveriges Enskilda Järnvägars
Ingenjörsförbunds Meddelande

SEJIF
"Midsommardagen år 1900 låg en ung maskin
ingenjör och våndades i gröngräset över livets
besvärligheter, enkannerligen inom järnvägs
tjänsten och vid maskinavdelningen." Den unge
ingenjörens järnväg förberedde en avsevärd ex
pansion. Linjenätet skulle utvidgas och ny rul
lande materiel skulle anskaffas, vilket borde glädja
varje järnvägstjänsteman. Säkerligen gladdes
även vår vän i gröngräset; anledningen till våndan
var, att han inte kände några mer erfarna kolleger
vid andra enskilda järnvägar tillräckligt väl, för
att kunna be om hjälp och råd.
Lösningen på problemet var givetvis mycket
enkel: "Varföre icke sända ut ett upprop för
bildande av en maskiningenjörsförening". Den
unge mannen författade ett upprop och några
äldre och mer kända maskiningenjörer satte, om
än något motvilligt, sina namn under. Ett för
beredande möte hölls i Stockholm i september
1900 och efter sed vanliga organisatoriska bestyr
kunde Sveriges Enskilda Järnvägars Ingenjörs
förbund (SEJIF) hålla sitt konstituerande möte i
Gävle den 15 juli 1901. I stadgarna fastslogs att
SEJIF:s mål var att verka för de enskilda järn
vägarnas utveckling i tekniskt hänseende.
Ingenjören i gröngräset var den då 32-årige
Klas Pallin vid Nordmark-Klarälvens järnvägar
och han har själv berättat om förbundets bildande
(Pallin 1926). Förutom Pallins minnesanteck
ningar finns det två intressanta och läsvärda
historiker över SEJIF. Den första skrevs av Vin
cent Ahlberg och gavs något försenad ut till 25årsjubileet 1926 (Ahlberg 1928), den andra pu
blicerades med anledning av SO-årsdagen 1951
och hade författats av Nils Ahlberg (Ahlberg
1952). Böckerna har en i det närmaste identisk
disposision och är lätta att hitta i om man är
intresserad av ett speciellt ämne. De ger en god
överblick över förbundets agerande i olika frå
gor.
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Järnvägsförstatligandet under 1940-talet och
efterföljande decennium betraktades inte oväntat
med skepsis inom förbundet och ansågs sätta "en
käpp i hjulet för de enskilda järnvägarna och
därmed SEJIF" (Ahlberg 1952, s. 9). Förbundet
överlevde förstatligandet, men inför hotet om en
snar upplösning beslutade man den 9 augusti
1940 att överlämna SEJIF:s arkiv till Järnvägs
museum. I samlingen ingick förutom protokoll
och liknande även scioptikon och bilder.

SEJIF:s Meddelande
Ingenjörsförbundet utgav fram till år 1965 en
periodisk publikation med titeln Meddelande.
Den är sällan citerad och förefaller relativt okänd
trots att den innehållsmässigt i någon mån på
minner om Statsbaneingenjören/Järnvägsteknik,
som utgavs av Statsbanornas ingenjörsförening.
Meddelande är förvisso en mer utpräglad
föreningspublikation, men innehåller mycket
intressant material som speglar den tekniska ut
vecklingen vid de enskilda banorna.
Ur bibliografisk synpunkt är publikationens
startår något problematiskt. I SJ: s bibliotek finns
några maskinskrivna meddelanden från åren
1900-1901, litterade A-E. Samtliga dessa har
med förbundets bildande att göra. En nummer
serie 1-18 består dels av maskinskrivna, dels av
tryckta meddelanden, där 1(1901) är protokollet
från det konstituerande mötet. Andra dokument
kallas Maskinavdelningens, Banavdelningens
eller Styrelsens meddelande, med eller utan num
mer. I Kungl. bibliotekets katalog anges nr
1(1908) som första Meddelande med anteck
ningen att nr 1-18 saknas.
Från och med nr 19 i april 1908 stabiliserades
utgivningen och det är egentligen först nu man
kan tala om en seriell publikation i egentlig
mening. Titel, utgivningsår och nummer finns

klart angivna och publikationen har fått en form
och layout som den behöll genom åren. Formatet
var oktav, i det närmaste AS, och Meddelande
innehöll redan från början illustrationer i form av
diagram och ritningar, senare även fotografier.
Den egentliga utgivningen började alltså med
nr 19(1908) och avslutades med nr 268(1964/
1965), tryckår 1965. Sammanlagt utgavs drygt
250 Meddelande (några små rättelseblad oräk
nade). Utgivningstakten var vanligen 4-7 nr/år
och omfånget varierade från ett blad till närmare
hundratalet sidor.
Från och med 1926 fick SEJIF ett årligt belopp
från Svenska järnvägsföreningen, avsett som
tryckbidrag till förbundets skrifter. Annonser
infördes efter styrelsebeslut för första gången i nr
190 (1942).

Innehåll
Det finns tyvärr inget separat utgivet register till
Meddelande men i SEJIF:s båda historiker finns
kronologiskt uppställda förteckningar över före
drag, rapporter och promemorior. Häri ingår
Meddelande. Under rubriken "Förbundets ar
bete" döljer sig dessutom något som närmast kan
betecknas som en kommenterad bibliografi över
publikationen (Ahlberg 1928, s. 32-82; Ahlberg
1952, s. 26-172).
Innehållet i Meddelande kan grovt indelas i tre
kategorier: föreningsärenden (protokoll, revi
sionsberättelser och liknande), uppsatser i järn
vägsfackliga eller närliggande ämnen samt artik
lar med mer allmänt innehåll. De sistnämnda är
ofta presentationer av företag eller industrier där
medlemmarna gjort studiebesök. De kan också
handla om teknik utan direkt anknytning till
järnvägarna.
Uppsatser och artiklar ingår i allmänhet som
bilagor till mötesprotokollen, men vissa Med
delande behandlar bara ett ämne och innehåller
ingen föreningsinformation. Som exempel kan
nämnas att det först utgivna numret 19(1908) var
F. W .H. Pegelows Bestämmande afett tågs gång
tider med användande af de virtuella banläng
derna (17 s.), ett föredrag som Pegelow hade
hållit vid förbundets årsmöte i Karlstad 1904.
Åren 1928-1930 utkom tre avhandlingar av
förste byråingenjören K.E. Nordling vid Bergs
lagernas järnvägar som separat utgivna broschy
rer i serien: nr 93(1927) Grunderna för beräk
ning av värmeöverföringen i lokomotivång
pannan (71 s.), nr 101(1928) Lokomotiv med

ångöverhettning och enkel expansion. Grunderna
för beräkning av dragkraft och bränsleförbruk
ning (58 s.) samt nr 113(1930) Lokomotiv med
ångöverhettning. Blästerröret och skorstenen (93
s.).
Ytterligare ett par exempel på sådana tema
nummer. I nris 104(1929) och 110(1929) För
signalproblemet (7 resp. 18 s.) diskuterades flera
förslag till nya försignaler. Med dagens termino
logi kan man säga att "kör 40" enligt då gällande
bestämmelser försignalerades som "vänta kör",
vilket var ett problem då tågen blev större och
snabbare. Rationalisering och tidsstudier av bl.a.
växlingsarbetet behandlades i 231 (1949) Sti
pendieberättelse (58 s.) av P.O. Nyströmer. Nr
238(1951) Stipendieberättelse över en studie
resa till Schweiz och kompletterande studier i
Sverige (27 s.) av Å. Rydbergh och T. Ström
behandlade hjulslitage och flänssmörjnings
anordningar.
Åren fram till 1914 dominerades innehållet av
två frågor: trafiksäkerheten och utarbetandet av
en järnvägsteknisk handbok. På förslag av
Svenska järnvägsföreningen hade Kungl. maj :t
den 31 december 1904 tillsatt den s.k. Trafiksäker
hetskommitten. Järn vägsföreningen önskade ad
ministrativa och tekniska föreskrifter för kon
troll av de enskilda järnvägarna. Kommitten lade
fram sitt betänkande i september 1907. Betän
kandet diskuterades och dissekerades inom SEJIF,
se nr 22(1908)-30(1909), och förbundet avgav
slutligen ett yttrande, nr 31 (1909). Kommittens
förslag genomfördes aldrig.
Förbundet hade 1908 beslutat att ge ut en
järnvägsteknisk handbok. Ett 15-tal förslag till
olikahandbokskapitel publicerades i Meddelande
nr 32(1910)-52(1914). Förslagen dryftades på
SEJIF:s möten och boken var i princp klar redan
1913, men kriget kom emellan och publiceringen
sköts upp. Först 1922 utkom del 1, Ban
avdelningen. Del 2 som skulle behandla Maskin
avdelningen publicerades aldrig; de ovan nämnda
uppsatserna av Nordling var ursprungligen tänkta
att ingå i boken.
Från 1920-talets första år blir innehållet mer
blandat. Den ämnesmässiga omfattningen fram
går av följande rubriker, som hämtats ur femtio
årshistoriken (Ahlberg 1952, s. 222f):
• Linjesträckning och underbyggnad
• Sliprar
• Broar och kulvertar
• Bangårdar och industrispår
• Stängselskyldighet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telegraf och telefon
Signal- och säkerhetsanläggningar
Vägkorsningsfrågan
Byggnader
Elektrifiering
Standardiseringsfrågor
Lokomotiv och lokomotivdetaljer
Motorlok och motorvagnar
Vagnar och bromsdetaljer
Bränsle och matarvatten
Smörjoljor
Linjetjänst
Bussar och bilar

Rapportörerna
Ett viktigt beslut för Meddelande var när års
mötet 1926 på styrelsens förslag tillsatte två
rapportörer, en för ban- och en för maskinavdel
ningen. Dessa "skola hava att under tiden mellan
förbundets möten följa utvecklingen förutom
genom egna rön genom samlande av erfarenheter
från andra järnvägar samt genom studium av
järnvägstekniska tidskrifter och att vid mötena
lämna redogörelse härför". Till rapportörer ut
sågs förste byråingenjören Y. Simonsson och
maskiningenjören R. Bengtzon, båda från Berg
slagernas järnvägar (årsmötesprotokoll 1926 i
87(1926), s. 3f). Även efterföljande rapportörer
hämtades ur BJ:s led.
Rapportörerna redigerade var sitt Meddelande
årligen från och med 1927. Maskinavdelningens
första rapport, nr 94(1927), hade bland annat
följande rubriker: Enmansdrift å ånglokomotiv
vid Östra Skånes järnvägar, Bl nya snälltågs
lokomotiv litt H3S, Kombinationen av trycklufts
broms i tåg och ångbroms å lokomotiv, Japanska
järnvägarna ha övergått till centralkoppel. Ban
avdelningens första årsrapport, 95(1927), be
handlade bland annat: Vägkorsningsfrågor, BJ:s
nya rälsmodell, BJ:s nya bro över Göta älv,
Kampen mot ogräs i ballasten, 24-årig eifaren
hetav impregnerade sliprar(vid SRJ) och Något
om tågbelysning.
Den 2 juli 1947 beslutade SEJIF:s styrelse att
rapportörernas berättelser skulle upphöra. Det
ser ut som ett märkligt sammanträffande - dagen
innan hade BJ blivit statligt bolag! Det var dock
omständigheterna i samband med jämvägsför
statligandet i stort som ledde till beslutet, genom
att basen för verksamheten helt enkelt hade bli vit
mindre.

82

Efter förstatligandet
Meddelande fortsatte emellertid att utkomma
med ett varierat innehåll, även om man tycker sig
skönja ett ökat antal artiklar om industrier med
eller utan direktjärnvägsanknytning. Av de järn
vägar som var avsedda att förstatligas fanns i
början av 1951 följande kvar: TGOJ, NBJ, SNJ,
SRJ och KURJ. Bland de banor som inte skulle
förstatligas hade SEJIF medlemmar vid NKlJ,
SSnJ, SSLidJ, GSJ, DONJ och KNJ.
Några av uppsatserna under 1950-talet be
handlar förhållanden vid dessa "kvarvarande"
banor. I nr 242(1952) behandlas koordinations
avtalet mellan SJ och TGOJ (s. 26-40) och valet
av elektrolok vid TGOJ (s. 41-52). I en längre
uppsats beskriver Å. Karlström i nr 254(1956)
planeringen och utbyggnaden av TGOJ:s CTC
system (s. 19-51). NBJ:s historia liksom järn
vägens kommunikationsradio avhandlas i nr
255(1957). Lidingöbanorna och deras helauto
matiska signalsystem beskrivs i nr 263(1959).
Men även SJ uppmärksammades; i nr245(1952)
behandlas motoriseringen av SJ och använd
ningen av diesellok i växel- och linjetjänst (s.
11-40).
Sista numret 268(1964/65) innehöll förutom
årsmöteshandlingar och protokoll en artikel om
Svenska Rotor Maskiner AB.
Föreningen finns fortfarande kvar, men lever
ett stillsamt liv. Nuvarande ordförande är TGOJ
chefen Curt Bylund.
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Bernt Forsberg

Baltiska utställningen i Malmö 1914
Den största järnvägsutställningen i Europa

Den 15 maj 1914 invigde kronprins Gustaf Adolf
Baltiska utställningen i Malmö, en industrimässa
som ännu idag, 81 år senare, är den största indu
striutställning som någonsin har hållits i Sverige.
Utställningens ändamål var att visa nyheter och
innovationer från industri, hantverk och konst
från länderna runt Östersjön. Förutom värdlandet
Sverige var de tre övriga dåtida Östersjöländerna,
Tyskland, Ryssland och Danmark, represente
rade på utställningen.
Tanken på en stor svensk industrimässa väcktes
redan år 1911 av Malmö Industriförening. Fören
ingen tryckte på med huvudtanken att Sveriges
industri och handel behövde ryckas upp efter
unionsupplösningen 1905. Iden mötte från början
hårt motstånd, främst från mellansvensk och norr
ländsk industri. Det kom att ta flera år av lobby
verksamhet från entusiastiska skånska indu
strimän innan motståndet var borta och "Baltisk
ans" förespråkare fick erforderligt stöd från Sve
riges regering och konung. Det "djärft planlagda
skånsk-lokalpatriotiska företaget" kunde så in
ledas. Det tog i stort sett tre år av förberedelser och
byggnadsarbete innan det var dags för den stora
festen.

på 4 260 000, vilket försiktigt jämfört mot-svarar
ungefär 120 miljoner i dagens penningvärde.
Utställningen, som kom att kallas "den bal
tiska hvita staden", byggdes upp på det område
som idag utgöres av Pildammsparken. Områdets
totala yta var 52 hektar. Till besökarnas förnöj
else fanns även ett stort nöjesfält, huvudrestau
rangen Kastellet samt ett flertal enklare "öl och
korfrestauranger", konfektyrkiosker, kafäer och
pilsnerstånd.
Vy över torget vid entren med "världens högsta
trätorn".

"Den hvita staden"
Baltiska utställningen pågick till den 4 oktober
och blev en stor attraktion. Tyvärr förmörkades
Europa av första världskrigets utbrott den 28 juli
men Baltiskan kunde, trots att både Tysklands
och Rysslands representanter i hast måste fara
hem, slutföras utan avbrott. Drygt 900 000 perso
ner löste entrebiljett. Avgiften var dagtid en krona
för vuxna och 50 öre för barn. Arrangörerna
kunde efter avslutningen räkna in totalt 1,3 miljo
ner kr i sålda biljetter, en fantastisk summa pengar
på den tiden. Vinsten från verksamheten blev
cirka 150 000 kr. Den totala budgeten hade legat
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Arkitekt Ferdinand Boberg

Malmö spårvägar

Chefarkitekt för utställningen var den kände Fer
dinand Boberg ( 1860-1946), vilken bland annat
hade skapat monumentalbyggnader som Central
posthuset på Vasagatan och Rosenbad i Stock
holm, Centralposthuseti Malmö och Gävle brand
station. Boberg hade redan före Baltiskan haft ett
flertal utställningsuppdrag, bland annat Sveriges
paviljongpåParisutställningen år 1900, Sveriges
och Norges paviljong vid Louisiana Exposition i
St. Louis år 1904 samt paviljongerna vid utställ
ningarna i Berlin, St Petersburg och Stockholm.
Inför Baltiska utställningen hade Boberg in
spirerats av arkitekturen i de gamla hansestädema
runt Östersjön, av skånsk och i viss mån av
romersk arkitektur. Vid utställningens huvud
entre byggdes ett 87 meter högt torn, det "högsta
trätornet i världen". Ett stort antal paviljonger
och utställningshallaruppfördes. Där fanns bland
annat industri-, maskin-, järnvägs- och fiskeri
hallar samt en skogspaviljong. Konsthallen med
spegeldamm var ett arkitektoniskt mästerverk.
De fyra Östersjöländerna hade egna paviljonger
och utställningshallar.
Byggnaderna skulle emellertid inte står kvar
för all framtid utan rivas efter utställningen. Av
den anledningen uppfördes de ganska bräckligt,
av träställningar, tjärpapp, gips, tyg etc. Huvud
intrycket var emellertid ett mycket gediget bygg
nadsarbete. Världens högsta trätom stod dock
inte kvar utställningstiden ut. Den 28 september,
en vecka före utställningens avslutande, rasera
des dess överdel av 1914 års första skånska
höststorm.

Malmö spårvägar hade varit förutseende inför
den väntade högtrafiken under utställnings
månaderna. Samtliga motorvagnar reviderades
under våren 1914. Tre nya motorvagnar hade
inköpts tillsammans med ett tjugotal släpvagnar.
Spårvägsnätet byggdes ut med en provisorisk
linje från Fersens väg fram till Baltiskans huvud
entre. För att få en planfri korsning med Malmö
y stads järnväg, som strök fram utmed utställ
ningens östra del, ävensom för att få en magnifik
entre, byggdes en viadukt av trä från Fersens väg.
Viadukten korsade MYJ och avslutades med ett
upphöjt torg. På torget hade spårvägen en vänd
slinga samt två från slingan anslutande sidospår
för väntande spårvagnståg.
Spårvägen inrättade två speciallinjer för ut
ställningsbesökare:
• Linje Xl: Centralstationen-Norra Vall
gatan-Fersens väg-Baltiskan.
• Linje X2: Lundavägen-Föreningsgatan
Triangeln-Baltiskan.
Dessutom trafikerades en "hjälplinje" Triang
eln-Baltiskan
Sommaren 1914 upplevde nog Malmö spår
vägar sin höjdpunkt vad passagerarfrekvens be
träffar. Den 15 maj, Baltiskans första dag, inräkna
des ett passagerarantal av 47 681 personer. Un
der lantbruksmötet kom toppsiffran. Under en
enda dag reste inte mindre än 94 111 personer
med spårvagn till och från utställningen!

Järnvägslinjernas dragning i
Malmö vid tiden för Baltis
kan. Observera att det heter
Malmö H och inte Malmö C.
Ur Baltiska utställningens officiella berättelse, 1921.

84

Järn vägsutställningen
Styrelsen för Baltiska utställningen tillställde
Kungl. Järnvägsstyrelsen en skrivelse, daterad 1
mars 1913, med följande lydelse:
Styrelsen för Baltiska utställningen i Malmö år 1914
har inbjudit Järnvägsstyrelsen att deltaga i utställ
ningen med sådana föremål som kunna anses lämpade
att belysa verkets organisation, utveckling och arbets
sätt. Utställningens ledande män hafva under hand
framhållit, att det vore synnerligen värdefullt för ut
ställningen, om Järnvägsstyrelsen kunde uppvisa de
nyheter ifråga om transportmedlen, som för Statens
Järnvägar hafva utförts af inhemska fabrikanter och
detta desto mera, som fabrikanterna afjärn vägsmateriell
icke visat någon som helst benägenhet att uppträda
som utställare, under det att man nu med visshet vet, att
Tyskland kommer att inom en särskild, stor byggnad
låta sina industrialster på ifrågavarande område upp
visas genom den sedvanliga kraftiga medverkan, som
de Preussiska statsbanorna under de senaste tretton
åren lämnat å alla världsutställningar.

Kungl. Järn vägsstyrelsen tog skrivelsen på största
allvar och lät redan den 28 mars 1913 meddela
Baltiska utställningens styrelse att Kungl. Maj:t
hade bifallit Järnvägsstyrelsens hemställan be
träffande deltagande i utställningen.
Arkitekt för Statens järnvägars hall blev den
kände stationsarkitekten Folke Zettervall som
också ingick i Järnvägsstyrelsens utställnings
kommitte. Övriga ledamöter i kommitten var
byrådirektör E.O. von Friesen, baningenjör Os
car Werner och notarie Carl Nordenson.
Inom avdelningen "Maskiner, redskap, trans
porter samt elektricitet" blev järnvägsteknik en
av huvudattraktionerna. Modern järn vägsmateriel
förevisades i en i Sverige därefter aldrig skådad
omfattning. Ban- och maskintekniska tjänste
män från SJ stod under hela utställnings tiden till
besökarnas förfogande.
Som berättas i ett annat bidrag komjärnvägs
avdelningen på Baltiska utställningen att utgöra
fröet till nuvarande Sveriges Järnvägsmuseum.

Provisorisk spåranslutning
till utställningsornrådet
Utställningsområdet var lokaliserat till området
Pildammarna, som i början av 1910-talet låg
utanför Malmös centrala delar. MYJ som utgick
från Malmö V hade sin linjesträckning mot Söder
värn omedelbart öster om Pildammarna. Från
dess huvudlinje utgick strax före Södervärn ett
stickspår till Kronprinsens husarregemente. För

att först transportera in byggnadsmaterial och
senare utställnings gods och rullande materiel till
utställningsområdet förlängdes "Kronprinsens"
stickspår till att gå över kasernområdet fram till
och över Rönneholmsvägen samt därefter till
Pildammsområdet. Det förlängda stickspåret la
des ut med begagnad räls från Ystad-Eslövs
järnväg. Inom utställningsområdet utlades spår
till industrihallen, maskinhallen och SJ-utställ
ningen. Ett par spår drogs fram till södra sidan av
den tyska utställningen. För närtransporter inom
området använde man sig av tillfälliga decauville
spår och hästar. De järn vägsspår som var utlagda
i utställnings gatorna var nedsänkta och grusades
över för att inte vara till besvär för besökarna. De
sista spåren övergrusades under natten mot in
vigningsdagen !
Förutom all den rullande materiel som skulle
ställas ut i Sveriges och Tysklands hallar, vilket
totalt uppgick till nio normalspåriga ånglok, fyra
elektrolok, åttamotorvagnssätt, en ångsnöslunga
och cirka femtio person- och godsvagnar, till
kom ungefär 3100 vagnslaster med byggnads
material och utställningsföremål. Allt detta trans
porterades över det enkla stickspåret! För range
ring av vagnar inhyrdes ett växellok med perso
nal från Ystadsbanan. Den stundom väldiga an
hopningen av vagnar förorsakade ibland kaos,
varför vagnsväxling pågick dygnet runt på ut
ställningsområdets spår. Enbart till den svenska
utställningen ankom 589 och till den tyska ut
ställningen 348 vagnslaster med utställnings
gods. Den totala spårlängden inom de båda ut
ställningarna var för SJ 210 meter under tak samt
cirka 200 spårmeter utomhus, vartill kom drygt
500 meter för bangårdsutställningen. Den tyska
utställningshallen omfattade 790 spårmeter in
omhus och cirka 250 utomhus. Den före Baltiska
utställningen största järnvägsmaterielutställ
ningen i Europa hade varit vid världsutställ
ningen i Bryssel 1910, då den totala spårlängden
för tyska riksjärnvägarna mätte 375 meter!
Samtliga spåranläggningar på Baltiska utställ
ningen lades ut av SJ banpersonal under överin
seende av SJ bantekniska byrå.

Statens järnvägars avdelning
Statens järnvägars utställningshall var 70 meter
lång och 24 meter i bredd. Tillsammans med den
stora utomhusutställningen blev SJ-utställningen
en av de största avdelningarna.
Utställningshallen hade tre längsgående, pa85
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rallella spår. Utställningsom
rådetutomhusmättedrygt 150
x 120 m. I hallbyggnaden fö
revisades lok, vagnar och
modeller. En grafisk utställ
ning över SJ verksamhet hade
arrangerats på långväggen,
direkt synlig för besökare som
kom in i hallen via huvuden
tren.
I hallen visade SJ upp sex
ånglok, varav tre historiska,
ett elektrolok, en I/II klass sov
vagn, en restaurangvagn och
en I/II klass personvagn till
sammans med åtskilliga mo
deller av lok, vagnar, broar
och bangårdsanläggningar.
Utanför hallen fanns en ban
gård med centralförreglade
växlar, ett komplett ställverk
med ställverkshus och huvud
signaler. Ställverksbyggnaden
återuppstod senare vid Ture
berg, nuvarande Sollentuna,
på linjen Stockholm-Uppsala.
Vidare var en banvaktsstuga
med två rum och kök uppförd.
I stugan visades bilder och
ritningar av olika husbygg
nader såsom stationshus, bo
ställshus, lokstallar och verk
städer som hade uppförts i SJ
regi under 1910-talet. SJ träd
gårdsmästare visade upp sina
färdigheter med vackra plan
teringar utanför banvakts
stugan och runt hela utomhus
utställningen.
Eldriften som var under
byggnad på Riksgränsbanan
presenteradesmedkontaktled
ning och stolpar av "Malm
banetyp" samt ledningsstol
par för överföringsledningen.
Kraftverks bygget i Porjus som
skulle förse Malmbanan med
elektrisk energi dokumente
rades med bilder, ritningar och
beskrivning i hallen. Vagn
materiel bestående av ett fler
tal person-, gods- och special
vagnar samt ångsnöslungan

Fondväggen i Statens Järnvägars hall. Järnvägskartanfrån 1914 är
dekorativt inramad med skarvjärn och rälsspikar, till och med det
bevingade hjulet har förlängts med några skarvjärn. Modellen av
ångfärjan Drottning Viktoria utgör ett smakfullt komplement. Alla
foton från Malmö Museer om inte annat anges.
A2 fanns till beskådande på utställningsgården.
En mycket utförlig katalog på 192 sidor, utgiven i en svensk- och
en tyskspråkig version, såldes till det facila priset av 50 öre. Båda
utgåvorna slutsåldes långt före utställningens avslutning.

Rullande materiel i SJ-hallen
Statens järnvägar valde att på Baltiska utställningen presentera tre
veteraner tillsammans med de senaste landvinningarna inom loko
motivtekniken. Iden var lysande och en första början gjordes som
87

Statens Järnvägars hall under inredningsstadiet. Loken ärfrån vänster E 1155, Fryckstad, F 1200 och
Göta. F 1200 erhåller en slutlig putsning.
sagt till ett nationelltjärnvägsmuseum. Följande
ånglok utställdes:
Fryckstad, tillverkat av Munktells i Eskilstuna
år 1855. Det var redan 1914 landets äldsta beva
rade lok och representerade på utställningen en
svunnen epok. Loket står idag på Sveriges Järn
vägsmuseum i Gävle.
Trollhättan, tillverkat av Nydqvist & Holm i
Trollhättan år 1865, med verkstadens tillverk
ningsnummer 1. Nydqvist & Holm blev landets
största loktillverkare med även en betydande
export. Även Trollhättan finns på Sveriges Jäm
vägsmuseum.
A 75 Göta, tillverkat av Beyer & Peacock i
Manchester 1866. Göta representerade SJ första
snälltågs typ för den år 1862 öppnade stambanan
Stockholm-Göteborg. Göta återfinnes på Sveri
ges Jämvägsmuseum i fullt kördugligt skick.
E 1155, tillverkat av AB Atlas i Stockholm år
1913 med tillverkningsnummer 133. Det första
E-loket, nr 900, levererades år 1907. Typen var
främst avsedd för trafik i Norrland och på banor
med svag överbyggnad. E-loken blev SJ största
88

standardserie med 130 lok levererade från de
flesta av de svenska lokverkstädema. Utställ
ningsloket E 1155 blev år 1951 ombyggt till litt
E2, dvs. försett med en främre löpaxel. Efter
ånglokstidens slut ingick E2 1155 i beredskaps
lokparken vars avveckling inleddes i början av
1990-talet. Loket är ännu inte (december 1994)
rapporterat som skrotat.
S 1174, tillverkat av AB Motala verkstad år
1914 med nummer 512. Loktypen började leve
reras år 1908 och kom att omfatta 46 lok. Ut
ställningsloket gjorde god tjänst under sina verk
samma år. 1939-1952 var det stationerat i Gävle
med tjänst på Ostkustbanan och sidolinjen
Hudiksvall-Ljusdal. Det slopades 1973 och stod
därefter i Vislanda i sex år innan det slutligen
skrotades år 1979.
F 1200, tillverkat av Nydqvist & Holm år 1914
med tillverkningsnummer 1020. F-typen blev
landets största ånglok. Den var avsedd för snäll
tågen på Södra stambanan där den gjorde mycket
god tjänst fram till det att elektroloken tog över i
mitten av 1930-talet. De elva F-loken blev då

?.Vertaliga och avställdes på Centralverkstaden i
Orebro. De mötte emellertid en ny vår i Danmark
när hela serien köptes av DSB år 1937. Där blev
de mycket omtyckta av personalen, och DSB
nytillverkade 1942-1950 ytterligare 25 lok av
samma typ. Utställningsloket F 1200 återkom till
Sverige år 1963 och återfinnes idag, fullt funk
tionsdugligt, på Sveriges Järnväismuseum. F
lokens historia är beskriven i SPAR 1989.
Det enda utställda elloket var P 27, tillverkat av
Asea/Siemens Schuckert och Vagn & Maskin
fabriken i Falun år 1914 med nummer 105 res
pektive 153. P 27 blev tillsammans med sitt
systerlok nr 28 Sveriges första elektrolok för
persontågstjänst. Det var i likhet med elektroloken
litt. 0 utrustat med en lågvarvig "stormotor",
som via snedställda vevaxlar överförde motor
kraften till blindaxlar och därefter via koppel
stänger till dri vhjulen. De båda loken fanns under
hela sin tjänstgörings tid på Malmbanan. Utställ
ning~loket återfinnes idag fullt kördugligt på
Svenges Järnvägsmuseum.

Modeller av lok, vagnar, broar
och övriga anläggningar
Lok litt. A, modell i skala 1: 10. Sveriges första
moderna snälltågslok, byggt i 26 exemplar
190~-1909. Lokmodellen från Baltiskan finns på
Svenges Järnvägsmuseum där även A-loket nr
1001 kan beskådas.
Lok litt. B, modell i skala 1: 10. Modellen från
Baltiskan finns också den på Sveriges Järnvägs
museum. Ett flertal B-lok från beredskapsparken
är bevarade och ett av dem, troligen B 1312,
kommer att ingå i museets samlingar.
Lok litt. S, modell i skala 1: 10. Också på
museet i Gävle.
Lok litt. R, mapp med ritningar. Det enda
återstående av de fem R-loken, nr 97 6, kördes för
egen maskin på Malmbanejubileet i Luleå år
1988. Loket finns bevarat hos Sveriges Järnvägs
museum men är för närvarande magasinerat.
Lok litt. Tb, mapp med ritningar. Ett lok av litt.
Tb, nr 864, finns kvar. Det blev försökslok för

S_~aten~ lärnväg~~s utst~ll~~ng.1!ll~k litt. P 27, ångloken litt. E 1155, F 1200 samt S 1174. Bromodellen
forestaller ?ron over Pite alv v1d Alvsbyn. 1förgrunden återfinnes en smalspårig boggi försedd med
kullager, v1lket var en sensation år 1914.
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eldning med torvpulver 1914-1932. Det är beva
rat med intakt torvpulverutrustning och finns
numera i Sveriges Järnvägsmuseums vård.
Förutom modellerna av lok och vagnar utställ
des bland annat välgjorda modeller av tre ny
byggda järnvägsbroar. Det var bron över Ånger
manälven vid Forsmo, som på sin tid var Sveri
ges största bågbro av stål, bron över Flåsjöälven
på Inlandsbanan, Sveriges första järnvägsbro
utförd i armerad betong, samt bron över Pite älv
på sidobanan Älvsbyn-Piteå.

Person-, gods- och tjänstevagnar
Sovvagn litt. Ao4, nr 2106. Ao4 representerade
de nyaste sovvagnarna för trafik inom landet.
Den hade elva kupeer och en tjänstekupe. Vag
nen var utvändigt klädd med teaklameller.
Restaurangvagn litt. ABo3, nr 2135. Vagnen
representerade de 1910-1914 nyanskaffade re
staurangvagnarna, som utmärkte sig för sin ele
ganta inredning. Väggarna i restaurangavdel
ningen utgjordes av ljus polerad björk. Fönstren
var försedda med ventilationsjalusier av glas,
medelst vilka man lätt kunde ventilera vagnen
mellan två sittningar. Matsalen var avsedd för 40

sittande gäster. Vagnarna gick i trafik på Södra
och Västra stambanan.
Personvagn litt. Bo3, nr 1371. Den utställda
vagntypen tillkom redan 1902 men eftersom den
representerade den i snälltågen Stockholm C
Malmö respektive Göteborg vanligaste vagnen,
som i internationell fackpress hade fått lovord för
att vara rymlig och bekväm, ställdes den ut.
Sovvagn litt. Co6, nr 2246. Vagnen, som åter
fanns på friluftsutställningen, representerade de
senast anskaffade sovvagnarna. Den var främst
avsedd för Norrlandstrafiken. Vagnen hade 15
kupeer, var och en avsedd för tre passagerare.
Nyheten med vagnen var att samtliga kupeer var
försedda med toalettskåp, varför de stora toalett
utrymmen i vagnsändarna som var vanliga på
tidigare vagnar kunde förminskas.
Personvagn (lokal tågsvagn) litt. C3d, nr 2230.
Vagnen representerade standardtypen för två
axliga lokaltågsvagnar. Den hade emellertid med
sitt relativt stora axelavstånd en relativt lugn
gång. Vagnen vägde 16 ton och hade 59 sittplat
ser.
Godsvagn (kylvagn) litt. H3, nr 27000. Vagn
typen infördes år 1911 och var försedd med
slutna isbehållare som påfylldes från taket.

Vislanda hösten 1978. S-loket 1174, nytillverkat till Baltiskan, avställt för skrotning. Fotoförfattaren.
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Utomhusutställningen med ångsnöslungaA-2, broprovningsvagn och kranvagn. Till höger SJ-hallen
med det utbyggda taket över SWB personvagn.
Godsvagn (öppen vagn) litt. lo, nr 517. Vagn
typen hade amerikanska boggier av "diamond
type". Vagnen var avsedd för grustransporter till
banbyggnad och banunderhåll, lastade 36 ton
och hade anordning för såväl botten- som sido
tömning.
Godsvagn (malmvagn) litt. M2, nr 28200.
Malmvagnen litt. M2 representerade standard
typen för malmvagnar. Den var treaxlig och
lastade 35 ton.
Godsvagn (träkolsvagn) litt. NN4, nr 23607.
Vagnen representerade en ny typ av öppna gods
vagnar. De kunde utrustas med nedfällbara plåt
lämmar och sidostolpar eller, som den utställda
vagnen, ett löst skrov för transport av träkol.
Godsvagn (specialtransportvagn), litt. So 1, nr
227 59. En special vagn med två treaxliga boggier,
avsedd för transport av tunga objekt. Vagnvikten
var 35 ton och lastförmågan uppgick till maxi
malt 60 ton.
Kran vagn litt. Q2, nr 1074. Kran vagnen var en
nyhet. Vagnen var försedd med en 20 hk tänd
kulemotor som kunde användas både till lyft-

kranen och till vagnens framförande, det senare
med en hastighet av 15 km/h. Kranarmen var så
konstruerad att den helt gick att svängas in över
vagnen, varför kran vagnen kunde transporteras i
vanliga tåg.
Broprovningsvagn litt. Q9, nr 1042. För be
lastningsprov av nya eller förstärkta broar hade
tidigare anlitats ett flertal kopplade lok. Detta
förfaringssätt visade sig mycket omständligt och
dyrbart, varför bantekniska byrån på Kungl. Järn
vägsstyrelsen beslöt att införskaffa några speci
al vagnar för detta ändamål. Vagnen, en cistern
vagn med en taravikt av 29 ton och en cistern
volym på 53 m 3 , representerade fylld med vatten
en totalvikt motsvarande ett ånglok. Viktfördel
ningen var 10 ton per längdmeter.
Tjänstevagn litt. Ql 1, nr 1100. Denna täckta
vagn, som på utställningen benämndes "kraft
vagn", hade ursprungligen litt. Gs. Vagnen var
en nyhet för sin tid. Den hade en dieselmotor på
55 hk som var kopplad till en likströmsgenerator.
Avsikten var att bidra med belysningsström till
banarbeten under den mörka årstiden.
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Abb. 12 und 13. Schneeschleud~r mit Schlepptender.
Ma~stab 1:100.

Abb.12.
Långsenslcht und sank•
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SJ ångsnöslunga A-2, ett intressant objekt på utomhusutställningen.
Ångsnöslunga A2. För snöröjning på Riks
gränsbanan lät SJ anskaffa två ångdrivna snö
slungor. Den första, Al, levererades år 1907
medan den på utställningen visade, A2, var leve
rerad år 1911. Snöslungorna var uppbyggda på
ett kraftigt ramverk som vilade på två boggier
med 5,5 m boggitappavstånd. I den trälamell
klädda korgen återfanns en vanlig lokpanna, som
försåg en liggande ångmaskin med 12 kg/cm 2
överhettad ånga. Den tvåcylindriga ångmaskinen
utvecklade en effekt av 700 hk och drev plog
hjulet från två sidor via en konisk kuggväxel.
Slidstyrningen till de båda cylindrarna var en
gängse lokomotivslidstyrning av system Wal
schaert. Elektrisk energi till den stora strålkasta
ren på snöslungan, till belysning i förar- och
eldarhytt etc., erhölls från en ångdriven turbo
generator på 5 hk. Ploghjulet med en diameter av
3,0 m var försett med tio radiellt anbringade,
framtill öppna plogvingar. Runt ploghjulet fanns
en excentrisk plåtkåpa som vid gång framåt via
två sidoskärmar kunde skära ut lastprofilens form
i snön. Snöutkast kunde ske till höger eller vän
ster om banan medelst en omställbar skärm.
Tendern till snöslungan var en vanlig treaxlig E
tender, försedd med luckor över koltaget för att
förhindra att snö och is slungades ned. Övergångs
bryggan mellan tender och snöslunga hade en
bälg av vanlig person vagnstyp. Plogföraren som
hade sin plats högt uppe på vänster sida reglerade
medelst ångregulatorn varvtalet på ploghjulet,
medan eldaren med en skruv reglerade cylinder92

fyllningsgraden och fram- eller backgång på
ploghjulet. Plogföraren meddelade sig med elda
ren och med föraren på påskjutningsloket genom
signaler på en elektrisk ringledning.

Huvuddata för snöslunga A2:
Ploghjul, diameter
Cylinder, diameter
Slaglängd
Varvtal, ångmaskin
Varvtal, ploghjul
Tjänstevikt, snöslunga
Tjänstevikt, tender
Kolförråd i tender
Vattenförråd i tender

3,00 m
430 mm
560 mm
265 rpm
150 rpm
63,4 ton
35,5 ton
5000 kg
16 m3

SWB personvagn BCo3, nr 115. Förutom all
ovannämnd rullande materiel fanns ytterligare
en personvagn utställd på Baltiskan, dock inte i
SJ-hallen utan under ett hängtak på dess utsida.
Det var Kockums Mekaniska Verkstads AB som
visade upp en ny levererad kombinerad 2/3 klass
personvagn med öppna plattformar, avsedd för
SWB.

Tyska järnvägarnas utställning
De tyska järnvägarna representerades på Baltis
kan av KPEV (Königlich Preussische Eisenbahn
Verwaltung). Att de preussiska statsbanorna re
presenterade Tyskland i Malmö var med avsikt.
Dels var de närmast gränsande till Sverige, dels

Spåranläggningen med ställverk. Mast för öveiföringsledningen på Malmbanan samt kontaktledning
med stolpar av malmbanetyp.
Ljusne-Woxna AB visade upp sina motordressiner.
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var de genom ångfärjetrafiken Trelleborg-Sass
nitz direkt förbundna med Sveriges statsbanor.
Den tyska järnvägsutställningen återfanns i
huvudsak i en 6300 m2 stor utställningshall med
åtta spår men också i en mindre utomhusutställ
ning. De åtta spåren i hallen var tillgängliga
genom en markbunden travers med "spårvidden"
19,1 m från firman Joseph Vögele AG i Mann
heim. Firma Vögele hade även installerat en
vändskiva med diametern 20,0 m. Den var fullt
funktionsduglig med ett betongfundament som
hade ett djup av endast 0,8 m. På utomhusutställ
ningen visades vidare en vändskivemodell, en
fjädrande stoppbock för säckstationer, diverse
förhalnings spel samt en kon taktledning med stol
par. Den senare stod för strömdistributionen till
marktraversen.
I utställningshallen presenterade KPEV fem
moderna ånglok, tre elektrolok, sex motorvagnar
med olika drivsystem för persontrafik, två tjänste
motorvagnar, ett flertal personboggivagnar, en
restaurangvagn tillhörande Norddeutsche Speise
wagen Gesellschaft i Hannover, försedd med

treaxliga boggier, en likaledes sexaxlig sovvagn
samt ett flertal gods- och specialvagnar.

Tyska ånglok
Samtliga utställda ånglok var utvecklade för de
preussiska statsbanorna. PS- och G8 2-loken kom
att bli klassiska. Loken var samtliga utrustade
med Schmidts överhettare, matarvattenförvär
mare av system Knorr samtMarcottys rökförbrän
ningsanordning. Den senare var avsedd att redu
cera de förluster som uppstod då vid otillräcklig
lufttillförsel oförbrända gaser, främst kolväten
och koloxid, gick upp i skorstenen. Anordningen
blev mycket använd på tyska lok medan i Sverige
bara några B-lok fick den monterad.
Snälltågslok typ S102, nr 1203 "Halle" (DR
Reihe 17 2). Ett sexkopplat, trecylindrigt lok som
var nylevererat från Vulcan-Werke i Stettin
Bredow. Snälltågsloken av typ S 102 var en direkt
vidareutveckling av de tidigare fyrcylindriga lo
ken av typ S10 för KPEV. Prov med det första
trecylindriga loket hade visat att denna loktyp i
prestanda var överlägsen de äldre, fyrcylindriga
systerloken. De nya loken hade drivning från alla
tre cylindrarna på den första drivaxeln, vilket var
oestetiskt men effektivt. KPEV kom att beställa
127 exemplar av loket, som blev det sista 2C
kopplade loket för snälltåg i Tyskland. Efter S 102

- --  //

Plan över den tyska utställningen med spår till
SJ utställning och till huvudområdet. Ur Zeit
schrift des V ereines deutscher Ingenieure, 1915.
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Tyska hallen. Godstågs/ok typ G81, tillverkat av Hanomag. Loktypen kom 1918 till SJ som litt. Ga.

komPacificlokattheltdominerasnälltågstjänsten.
Bergslagernas järnvägars berömda snälltågslok
H3s av år 1927 bär tydliga kännetecken av de
preussiska S 102-loken.
Persontågslok typ P8, nr 2478 "Erfurt" (DR
Reihe 38). Ett sexkopplat, tvåcylindrigt lok, till
verkat av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau. De
preussiska PS-loken, varav det första tillverka
des år 1906, kom att stå förebild till SJ B-lok. De
tillverkades fram till 1928 i inte mindre än 3370
exemplar! Ungefär trehundra P8-lok blev under
efterkrigstiden typbetecknade Reihe 38 med di
verse underlittera. De tjänstgjorde i Tyskland
ända fram till ånglokstidens slut.
Godstågs lok typ Tl 6, nr 8141 "Frankfurt" (DR
Reihe 94 2). Det var ett tiokopplat tanklok, tillver
kat av firma Schwartzkopff i Wildau. Loket var
försett med en modifierad rökgasöverhettare och
avsett för tunga lokalgodståg och växling. KPEV
satte 1236 exemplar av denna loktyp i tjänst
under åren 1914-1924.
Godstågslok typ G8', nr 4872 "Köln" (DR
Reihe 55 2). På yttersta högra spåret, utefter väg
gen i den tyska hallen, återfanns två stora gods-

tågslok. Det främsta, typ G8 2 , nr 4872 "Köln",
var ett serietillverkat lok från Hannoversche
Maschinenbau AG (Hanomag) i Hannover-Lin
den. Loket var en åttakopplare med utvändiga
cylindrar. Godstågslok av denna typ kom att bli
mycket vanliga på europeiska järnvägar ända
fram till slutet av 1940-talet. KPEV beställde
1913-1921 från olika tyska tillverkare det fantas
tiska antalet 4948 lok av typen! SJ som under
1910-talet fick stort behov av nya godstågslok
beställde år 1916 tjugo lok av denna standardtyp
från Linke-Hoffmann-Werke. De littrerades i SJ
lokpark Ga med nummerserien 1408-1427 och
gjorde god tjänst fram till färdigställandet av
huvudbanornas elektrifiering. Kanske uppkom
tanken på denna lokanskaffning på Baltiskan.
Godstågs/ok typ G8 1, nr 4869 "Magdeburg".
Omedelbart bakom 4872 "Köln" återfanns ytter
ligare ett godstågslok av typen G8 ', nr 4869
"Magdeburg" som var tillverkat av firman Oren
stein & Koppel. Detta andra var speciellt såtill
vida som att det var utrustat med en vattenrörs
panna enligt system S troomann. Prov med vatten
rörs pannor hade under 1910-talet pågått i flera
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år. Fördelarna ansågs vara att loken kunde förses
med en enklare eldstad, inga stagbultar behöv
des, vikten sjönk och ångbildningen förbättra
des. Ingående prov med vattenrörspannor utför
des också i England där bland andra den seder
mera berömde CME H. Nigel Gresley på LNER
gjorde några mindre lyckade försök med den
stora maskinen 2C-2, nr 10000, "Hush-hush".
Lok med vattenrörspannor blev emellertid aldrig
någon framgång. Man återgick till vidareutveck
ling av den traditionella ånglokspannan.

Elektrolok
KPEV hade elektrifierat linjerna Magdeburg
Leipzig-Halle samt den bergiga banan Lauban
Dittersbach-Königszelt i Schlesien (nu Luban
Szybowice-JaworzynaiPolen).Denförstnämnda
banan togs i bruk för elektrisk drift den 18 januari
1911. De samtida elektroloken för dessa banor
var koppelstångslok med högt liggande "stor
motorer" och kraftöverföring via snedställda

vevstakar till en i drivhjulens centrumlinje belä
gen blindaxel, vilket var det vid denna tid enda
utförandet av elektrolok. Detta kom även att
påverka SJ inför anskaffningen av elektrolok till
Riksgränsbanan. Också de första typerna där,
litt. 0 och P, var "stormotorlok". Koppelstångs
lok med kraftöverföring via kuggväxlar kom
först några år senare då tekniken med snedskurna
kuggväxlar hade hunnit längre i utveckling.
Samtliga tyska elektrolok var försedda med
speciella pannor för tågvärmen. Tågvärme
systemen i Tyskland var fortfarande till hundra
procent baserade på ånga. Elektroloken måste
därför i likhet med ånglok ta kol och vatten vid
vissa stationer, och lokbiträdet tjänstgjorde i viss
mån fortfarande som eldare. SJ persontågslok
litt. P av år 1914, som var samtida med de på
Baltiskan utställda tyska elektroloken, hade där
emot huvudtransformatorn utrustad för elektrisk
uppvärmning av tågen, och vagnmaterielen för
persontrafik på Riksgränsbanan hade elektriska
värmeelement.

En variant av G8' -loket med "vattenrörspanna ". Loket var tillverkat av Orenstein & Koppel, Berlin
Tempelhof
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KPEV ellok ES 6, tillverkat av Borsig och Siemens-Schuckert, var en teknisk innovation.

Utställda elektrolok i tyska hallen
Snälltåg slok med axelanordningen 2D 1, typ EP
235. Detta lok avsågs att ingå i utställningen
under senare delen av augusti, men kom på grund
av krigsutbrottet aldrig till Malmö. Det finns
emellertid fullständigt beskrivet i den officiella
utställningskatalogen. Loket var tillverkat av
Linke-Hoffmann-Werke i Breslau i samarbete
med Bergmann-Elektrizitäts-Werke i Berlin. Det
var avsett för snälltåg på sträckan Lauban
Königszelt på den schlesiska bergsbanan. Loket
var utrustat med en "stormotor" med en rotor
diameter av 3,6 m. Två 90°-ställda vevaxlar över
förde motorkraften till två blindaxlar, .från vilka
driv kraften överfördes till dri vhjulen med koppel
s tänger. Huvudtransformatorn var belägen i den
ände som hade en tvåaxlig boggi av system
Krauss-Helmholtz.
Snälltågs lok med axelanordningen 1C 1, typ
ES 5, tillverkat av firma A. Borsig i samarbete
med Siemens-Schuckert-Werke i Berlin. Loket
var avsett för snälltågstrafik på linjen Magde
burg-Leipzig-Halle. Även detta lok hade en"stor
motor". En vinkelställd vevaxel överförde motor-

kraften till en blindaxel, belägen mellan dri vaxel
I och IL Loket hade två förarhytter av vilka
endast den främre var av full bredd. Framför den
bakre förarhytten fanns aggregatet för motorkyl
ningen placerat. Loket hade vidare gångbord
från främre hytten utefter hela längden. Det kunde
på horisontella bansträckor framföra snälltåg med
en tågvikt på 350 ton med 90 km/h. Tågvärme
pannan var belägen i främre hytten med vatten
behållaren under golvet.
Snälltågslok med axelanordningen lCl, typ
ES 10, tillverkat av Maffei-Schwartzkopff-Werke
och Berliner Maschinenbau AG i Berlin. Loket
som var avsett för snälltåg på linjen Magdeburg
Halle hadeföljande huvuddata: drivhjulsdiameter
1350 mm, löphjulsdiameter 1000 mm, fast axel
avstånd 3900 mm, totalt axelavstånd 8130 mm,
största tillåtna hastighet 110 km/h, dragkraft 16,0
ton, tjänstevikt 84,0 ton.
Persontågslok med axelanordningen 2B 1, typ
ES 2, tillverkat av Hanomag i samarbete med
AEG Berlin. Loket var avsett för snälltåg och
persontåg på linjen Magdeburg-Halle. Det skilde
sig från de övriga elloken genom att det hade en
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lodrät vevaxel från "stormotorn" till blindaxeln
("einbeinige Triebwerk"). Trots detta vevaxel
arrangemang hade loket vid ett provtillfälle upp
nått en hastighet av 130 km/h med ett tåg på 400
ton! Huvuddata: drivhjulsdiameter 1600 mm,
löphjulsdiameter 1000 mm, timeffekt 662 kW
vid 79 km/h. Efter Baltiskan återgick loket i viss
trafik. På grund av krigets brist på koppar måste
emellertid kontaktledningama på KPEV delvis
nedmonteras. Loket avställdes därför till efter
krigsslutet och gick därefter i trafik till 1927, nu
som DR E 0002. Den 18 april 1928 fick det sin
hedersplats på Verkehrs- och Baumuseum i Ber
lin.Under andra världskriget skadades loket svårt
vid bombangreppen mot staden. Det som åter
stod av loket ställdes ut i det fria och kom under
åren att delvis rosta sönder. I september 1993
flyttades lokvraket till Museum för Verkehr und
Technik i Berlin. Motorn befanns vara i relativt
gott skick varför den upprustades och ställdes ut
i museet. Vissa andra delar av loket återstår ock
så, men ändå ett sorgligt slut för det enda beva
rade tyska loket från Baltiskan.

Motorvagnar
KPEV skulle ställa ut inte mindre än åtta motor
vagnssätt med skilda drivsystem på Baltiskan.
Samtligas plats var den stora hallen. Sex motor
vagnssätt var avsedda för persontrafik medan två
var tjänstefordon. Två av de nedan beskrivna
motorvagnarna, nr 1 och 7, blev emellertid aldrig
utställda. De skulle enligt den ursprungliga pla
nen ingå i den tyska utställningen först i slutet av
augusti och då ersätta motorvagnarna 5 och 10.
På grund av krigsutbrottet kom denna plan ej att
förverkligas. De båda motorvagnarna fanns emel
lertid beskrivna i KPEV officiella förteckning.
1. En femaxlig dieselelektrisk motorvagn
med en tillkopplad tvåaxlig släpvagn, tillverkad
av Wagenbauanstalt Gebrtider Gastell GmbH i
Mainz, i samarbete med Brown Boveri AG i
Mannheim. Motorvagnen var försedd med en
treaxlig boggi i framänden på vilken maskineriet
var monterat. I bakre delen fanns en tvåaxlig
drivboggi med en dubbelsidig likströmsmotor,
som via en kuggväxel överförde motorkraften till
en mellan drivhjulen liggande blindaxel, vilken
via koppelstänger drev vagnen.
2. En fyraxlig ben solelektrisk motorvagn med
en tvåaxlig släpvagn, inredd för klass 3 och 4,
med täckt övergång via bälg mellan motorvagn
och släpvagn. Vagnen var tillverkad av AG för
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Fabrikation von Eisenbahnmaterial och Berg
mann-Elektrizitäts-WerkeiBerlin.Bensolmotorn
från Deutz var en sexcylindrig maskin som ut
vecklade 170 hk vid 700 rpm. Kylaren var place
rad på taket och gav vagnen ett säreget utseende.
Drivboggin var försedd med två tasslagerupp
hängda seriemotorer av spårvagnstyp.
3. En fyraxlig bensolelektrisk motorvagn för
smalspår, tillverkad av Waggonfabrik L. Stein
furth i Königsberg i samarbete med AEG i Ber
lin. Vagnen var beställda av Ostdeutsche Eisen
bahn-Gesellschaft i Königsberg. Den hade en
andra- och en tredjeklassavdelning samt förar
hytt i båda ändarna.
4. Ett tredelat ackumulatordrivet motorvagns
tåg med åtta axlar, tillverkat av van der Zypen
und Charlier i Köln-Deutz, i samarbete med
Siemens-Schuckert-Werke och Akkumulatoren
Fabrik AG i Berlin. Ackumulatorerna var place
rade i fronten på de båda ändvagnama. Vardera
ackumulatorn vägde 25,5 ton och hade en kapa
citet av 562 Ah och 310 V spänning. Batteri
kapaciteten räckte för 100 km vägsträcka på
horisontell bana. De båda drivboggierna hade
var sin elmotor med effekten 66 kW, som via en
kuggväxel 1:3 överförde motorkraften till driv
hjulen. Vagnavdelningarna var inrättade för an
dra-, tredje- och fjärdeklasspassagerare. Vidare
fanns en postavdelning, resgodsutrymme och två
toaletter.
5. Ettackumulatordrivetmotorvagnstågfrån
AG zur Fabrikation von Eisenbahnmaterial i
Görlitz, i samarbete med Bergmann-Elektrizitäts
Werke. Motorvagnståget var av liknande kon
struktion som det närmast ovan beskrivna. Det
hade större ackumulatorkapacitet, 790 Ah, vilket
räckte för 180 km färdsträcka.
6. Ett ackumulatordrivet motorvagns tåg med
dubbla motorvagnar, tillverkat av Linke-Hoff
mann-Werke i Breslau i samarbete med AEG och
Akkumulatoren-Fabrik i Berlin. Vagnen var ut
rustad med _anordning för återladdning av acku
mulatorerna vid motorbromsning.
7. Ett tredelat motorvagnståg försett med
Edison ackumulatorer och drivsystem, tillverkat
av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau tillsam
mans med Bergmann-Elektrizitäts-Werke i Ber
lin. Edisonackumulatorerna hade fördelar gent
emot de dittills använda blyackumulatorerna
bland annat för sin lägre vikt. De var fyllda med
kaliumhydroxid, hade längre livslängd och ringa
självurladdning.
8. Ett tredelatmotorvagnståg, avsettförelek-

KPEVbensolelektriska motorvagn, tillverkad av Görlitz i samarbete medBergmann Elektrizitätswerke.
Påbyggnaden på taket är kylaren för bensolmotorn.

trisk drift via kontaktledning, 15 kV, 16 2/3 Hz,
tillverkat av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau i
samarbete med AEG i Berlin. Det bestod av två
ändvagnar med förarhytt samt en mellankopplad
motorvagn. Ändvagnarna var treaxliga med en
boggi i framänden och en länkaxel i bakre änden.
Motorvagnen var treaxlig med en länkaxel och
en motorboggi med inbyggd, tolvpolig dubbel
motor, som via en kuggväxel 1:3,74 överförde
motorkraften till en blindaxel och därefter via
koppelstänger till drivhjulen. Dubbelmotoms
timeffekt var 500 hk vid en hastighet av 40 km/
h.
9. Treaxlig ackumulatormotorvagn för tun
nelunderhåll, tillverkad av Linke-Hoffmann
Werke i Breslau tillsammans med AEG i Berlin.
10. Fyraxlig bensolelektrisk revisionsvagn
för reparation och underhåll av kon taktledningar,
tillverkad av Eisenbahndirektion Halle och AEG.

Person- och godsvagnar
1. Sexaxlig restaurangvagn tillverkad av
Wagenbauanstalt Wegmann u.G. i Kassel. Vag-

nen hade två treaxliga boggier av amerikansk typ
med ett boggicentrumavstånd på 15 170 mm.
Vagnskorgen var träklädd med lodräta paneler
av teak. Inredningen var magnifik, utförd i ma
hogny. Restaurangavdelningen rymde 40 gäster
och var så anordnad att de sex borden med fyra
platser på den ena sidan var ställda i 45° vinkel i
förhållande till vagnens längdriktning, medan
den andra sidans sex bord med två platser var
anordnade i konventionell riktning. Vid varje
fönster fanns fast installerade vinkylare, behål
lare rymmande två ordinära vinflaskor med till
hörande is! Denna extraordinära restaurangvagn
mätte mellan buffertar 21,42 m och vägde 56 ton.
Vagnen var beställd av Nordwestdeutsche Speise
wagen Gesellschaft i Hannover.
2. Sexaxlig boggisovvagn, beställd av KPEV,
byggd av Linke-Hoffmann-Werke i Breslau.
Vagnen var försedd med treaxliga boggier av
amerikansk typ och avsedd för 1- och 2-klass
resenärer.
3. Fyraxlig personboggi vagn, 1 och 2 klass,
med stålkorg. Vagnen var beställd av KPEV och
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tillverkad av van der Zypen und Charlier GmbH
iKöln.Denvarenavdeförstaboggipersonvagnar
na med stålkorg i Europa. KPEV var särskilt
noga med påpekanden om "säkerhet vid kollisio
ner och brand".
4. Fyraxlig boggipersonvagn, inrättad för
dag- och nattåg, tillverkad av AG för Eisenbahn
material i Görlitz.
5. Fyraxlig boggipersonvagn, 3 klass, av
sedd för trafik på KPEV. V agnen var försedd
med tre toaletter, varav två avsedda för herrar.
(Det rådde ingen jämställdhet på 1910-talet, men
trots allt fanns det en speciell damtoalett mitt i
vagnen.) Vagnenhade68 sittplatser, var20,35 m
lång mellan buffertar och vägde 44,2 ton.
6. Fyraxlig boggipersonvagn, 3 klass, utrus
tad med gasljus och luftbroms typ Westinghouse.
Vagnen var träklädd med listverk av Chlopora
excelsa, ett träslag som kom från tyska kolonier
och ersatte den dyrare teaken.
7. Treaxlig personvagn, 3 klass. Vagnen var
tillverkad av Hannoversche WagenbauanstaltAG
och avsedd att inleda en standardserie av lokal
tågsvagnar. Den hade 50 sittplatser, ångvärme,

gasbelysning och Westinghousebromsar. Läng
den över buffertar mätte 12,64 m.
8. Treaxlig personvagn, 4 klass, tillverkad
av Gothaer Waggonfabrik AG i Gotha. Korridor
lös vagn med direktinsteg till samtliga tre kupeer.
Vagnen var försedd med en högt belägen bromsar
hytt.
9. Fyraxlig postvagn, tillverkad av Diissel
dorfer Eisenbahnbedarf. Postvagnen hade en sä
kerhetsavdelning för värdepost, postsorterings
avdelning med fack, arbetsbord och två större,
under golvet belägna, utrymmen för tidningar.
Den uppvärmdes med ånga och fick i post
avdelningen ljus från en generator vid ena bog
gin. Vagnskorgen var av trälameller och utvän
digt plåtbeklädd. Längd över buffertar 18,7 m.
10. Tvåaxlig post- och resgodsvagn, tillver
kad av Wagenbauanstalt Gebr. Crede u.G. i Kas
se!. Vagnen hade en tågbefälhavarkupe med toa
lett, resgodsutrymme, hundavdelning! och post
avdelning.
11. Treaxlig resgodsvagn med stålkorg, till
verkad av Wagenbauanstalt Wegmann u.G. i
Kassel. En plåtklädd vagn som i likhet med den

Fyraxlig kol- och grusvagn på den handvevade vändskivanfrån Joseph Vögele utanför tyska hallen.
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ovanstående var försedd med tågbefälhavarkupe,
toalett och hundavdelning.
12. Tvåaxlig resgodsvagn, tillverkad av Ge
werkschaft Mechernicher W erke i Mechernich
och beställd av Prinz-Heinrich-Bahn i Luxem
burg.
13. Fyraxlig djuplastningsvagn med last
förmågaav 40ton, tillverkad av Deutsch-Luxem
burgische Bergwerks- und Hutten AG i Dort
mund.
14. Treaxlig kylvagn, tillverkad av Linke
Hoffmann-Werke i Breslau.
15. Fyraxlig självlossande godsvagn för kol,
grus etc. Vagnen kunde lossas åt båda sidor av
spåret eller mellan skenorna. Byggd av Wagen
bauanstalt Talbot i Aachen.
16. Tvåaxlig självlossande vagn för kol, grus
etc. Lastförmåga 15 ton, tillverkad av Linke
Hoffmann-Werke i Breslau.
17. Tvåaxlig självlossande vagn för kol, grus
etc. Lastförmåga 16 ton, tillverkad av Waggon
fabrik AG Uerdingen.
18. Tvåaxlig flatbottnad vagn med 15 tons
lastförmåga.
19. Tvåaxlig öppen godsvagn, avsedd för
koltransport, lastförmåga 20 ton. Vagnen var helt
byggd i stål, med hjulbas 4,5 och längd över
buffertar 9, 1 m, försedd med sidoportar och
bromsarhytt.
20. Tvåaxlig tankvagn för Skandinavisk
Amerikanska Petroleumbolaget i Köpenhamn,
tillverkad av Waggonfabrik Wegmann u.G. i
Kassel. Vagnen var sensationell i sitt slag genom
att den hade en en helsvetsad cistern.
21. Tvåaxlig tankvagn, 18 m 3 volym, avsedd
för de danska stats banorna, tillverkad av Wagen
bauanstalt van der Zypen und Charlier GmbH i
Köln-Deutz. Cisternen var indelad i två rum,
vilket gav fördelen att två olika oljesorter kunde
transporteras i samma vagn.
Förutom ovannämnda rullande materiel före
visades i den tyska hallen en prov anläggning från
Knorr-Bremse AG i Berlin, som demonstrerade
dels enkammarbromssystemet, dels den tryckluft
bromsutrustning som senare kom att bli standard
för alla europeiska järnvägar. Lite i skymundan
visades en "självtätande, automatisk kopplings
anordning" för järnvägs- och spårvägsfordon,
Scharfenbergkopplet. Detta automatiska koppel
blev senare standard för motorvagnar, tunnel
banevagnar och spårvagnar.

Uppföljningen av Baltiska
utställningen
Järnvägsutställningen på Baltiskan är den största
järnvägsutställning som har hållits i vårt land, ja
i hela Europa. Både Statens järnvägars och Deut
sche Reichsbahns utställningar rönte mycket stor
uppmärksamhet. Den stora besöksfrekvensen
visade att allmänhetens intresse för järnvägar
och järnvägsteknik var mycket stort.
Två världskrig har härjat Europa sedan Bal
tiska utställningens dagar. Järn vägsresandet mins
kade i omfattning i och med att det internatio
nella flyget tog över efter andra världskriget. I
Europa och även i Sverige har det emellertid
kommit en renässans för järnvägar ochjärnvägs
tekniki och med höghastighetstågen. Järnvägarna
som på 1950- och 1960-talet ansågs föråldrade
har återupprättat sitt anseende.
Pionjärandan från Baltiskan har återkommit!
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Stickspår

Det blev ovanligt många och vilseledande tryck
fel i SPÅR 1994, inte minst i avdelningen Stick
spår. Felet ligger i första hand hos undertecknad
inskrivare som inte såg till att få texterna ordent
ligt korrekturlästa. Nu har redaktionen skärpt
rutinerna och inte minst jag hoppas att det ska
bära frukt.
Gunnar Sandin

Några rättelser till SPÅR 1994
UGJ Älvkarlebroar
Sid. 80, rad 9 i högerspalten: Vattenfallschefen
hette Borgquist.
Sid. 82, skissen: Högst upp står "1992 års bro" skall naturligvis vara 1982 års.
Tattamåla
Sid. 84, vänsterspalten: På rad 14 och 17 står
"Horkaneryd", skall vara "Horkoneryd". På rad
21 står "Horkanaryd", men skall vara
"Horkonaryd", och på rad 24 skall "Horkaneryd"
vara "Horkoneryd". (Det där med mansgris blir
ju inte alls roligt annars ... )
Ett unikt telefonsystem
Sid. 84, högerspalten: Rad 6 nedifrån står "telefon
betjänad", skall naturligvis vara telefonist
betjänad.
Breda
Sid. 88, vänsterspalten: I textens tredje rad står
"Den massiva från Breda" - skall naturligvis vara
"Den massiva fru Breda".
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1895?
Sid. 92, högerspalten: Rad 19, står "SJ", skall
naturligvis vara BJ.
BTh
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PS
Det står i artikeln om Förstlingen (sid. 8, höger
spalt, sista stycket) att Adelsköld lämnade VVK
1855 för att inte riskera att bli kommenderad. Det
är fel, han skrev visserligen sin avskedsansökan
men den måste han ha rivit sönder ty VVK: s rulla
noterar att Adelsköld utnämndes till major i
VVK 25/4 1862. Enligt rullan avgick han ur
kåren 23/1 1875 ...

Loken Sölve, Finn och Gerda
I årsboken för 1994 efterlyste vi ursprunget till
den gåtfulla namngivningen av nio lok på svenska
järnvägar på 1870-talet. Det var Christianstad
Sölvesborg som 1873 köpte Sölve och Gerda,
och 1875 Finn. Sedan kom Gefle-Dala som 1875
köpte Gerda, Sölve och Finn, och till sist SJ, som
redan 1869 köpt ett två år gammalt begagnat lok
från England och gett det namnet Finn, och 1874
kompletterade serien med Sölve och Gerda. Lars
Erik Bernström i Mölndal kunde sin svenska
litteraturhistoria och ledde namnen till en dikt av
högvördige biskopen Tegner. Och Tegner hade i
sin tur spunnit på en gammal saga, med ett typiskt
folksagemotiv: en "god" människa får hjälp av
en "ond" människa att utföra ett stort verk, på
villkoret att han innan arbetet är färdigt måste ha
tagit reda på vad hans "onde" medhjälpare heter.
Och i Tegners dikt är det jätten Finn, som hjälper
munken och missionären Laurentius att bygga
Lunds domkyrka. Avtalet gick ut på att om inte
Laurentius listat ut byggmästarens namn innan
sista stenen lagts på plats, så skulle Laurentius
lämna sina ögon i ersättning (huvva). Nå, sista
dagen för bygget fick Laurentius höra hur jätte
mor sjöng vaggvisor för sina barn, djupt nere
under kyrkan, och hon sjöng till barnen Sölve och
Gerda, och hon sjöng om hur fader Finn sitter
däruppe och murar. Och munken rusar ut och

Märklig ledning i Kiruna. Foto
Sveriges Järvägsmuseum.

ropar glad till jätten - som har en sten kvar att
passa in - "kom ner, Finn!" Varpå Finn blir vred
och försöker skaka omkull sitt byggnadsverk,
men lyckligtvis förstenas, så som sagans jättar
brukar. Och man kan fortfarande se Finn stå och
krama en grov pelare i kryptan under altaret- och
som alla vet blir Lunds domkyrka aldrig riktigt
färdig
där bygges förgäves, år ut och år in
och jätten Finn
är skuld därtill - men ej domkyrkorådet

Ja, det var sambandet mellan Sölve, Finn och
Gerda. Men varför Finn heter Finn, och varför
han och hans ej namngivna hustru gett barnen
namnen Sölve och Gerda, det är fortfarande höljt
i dunkel ... och jag kan tyvärr inte få kontakt med
herr biskopen!
BTh

Kiruna bangårdar
På det här fotot, taget i Kiruna för sextio år sedan,
ser vi en av Norrlands två ångsnöslungor i arbete.
Över spåren ser vi två linsystem. Det ena är ju

helt tydligt linbryggor för bangårdsbelysning,
det bär upp både kabel och lyktor, men vad är det
andra? Det visar en tråd över varje spår. Upp
hängd utan isolatorer så det kan knappast vara en
kontaktledning, fast Kiruna bangård var elektri
fierad redan 1920. Man kan inte ha lin bryggor för
belysning tillsammans med eldriften, och man
kan knappast ha elektrifierat med enkeltråd (start
av malmtåg med 1200 kW effekt).
Linbryggor fanns i Svartön 1922, men de såg
inte ut så här, varje spårs kontaktledning var
separat upphängd i isolatorer från linbryggan.
Vad är detta för spindelväv?
BTh

Furudalsbanan
- en äganderättslig gåta
Från min tid som ansvarig för Gävledistriktets
äganderättsliga ärenden har jag ett olöst (olös
ligt?) problem kvar i kärt minne. På kartorna över
Mora-Orsa järnväg (Daniel Kjellin, 1892-93)
och Dala-Helsinglands järnväg (Magnus Hofren,
1897-1900), liksom också på storskifteskartan
(15 december 1897) finns från Orsa kyrka till
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"Orsa jordegares lastageplats" vid västra änden
av Skattungsjön, också betecknat "Jonaland",
utlagt ett markområde av 12 meters bredd be
tecknat "Furudals Bruksegare" eller "den s.k.
Furudalsbanan". Detta cirka tre mil långa reser
vat från en i papperen helt obekant järnväg sling
rar sig till en början omkring lokstallsområdet i
Orsa, OHJ:s utgångslinje och DHdJ:s, men sam
manfaller sedan huvudsakligen med DHdJ:s ex
proprierade ägofigurer. I markförvärvspapperen
är längs hela sträckan den mark som DHdJ för
värvatfrån "den s.k. Furudalsbanan" särredovisat
från allt annat förvärv.
Hur dennajärnvägsdröm kommit till, vem som
köpt marken, och när, och vilka planer som
funnits för en bana mellan Skattungsjön och
Orsasjön, vet ingen än så länge någonting om inte ens Riksarkivet. Det enda jag lyckats ta rätt
påär, att marken påKjellinskartaöver Mora-Orsa
järnväg kallas "Furudals Bruksegares skifte",
och på Bergströms karta över Orsa-Herjeådalens
järnväg "Furudals Bruks ägor, afsedda till järn
vägsförbindelse mellan Orsa och Skattungs
sjöarna". På Hofrens karta över DHdJ är Furu
dalsbanans mark mestadels tagen i anspråk för
banbygget mellan Orsa och Tappudden, och i
expropriationsprotokollet står här antecknat" Ägs
av Korsnäs Sågverks AB". Och i Korsnäsbolagets
arkiv har jag, genom deras lantmätares goda
medverkan, grävt igenom alla papper som rör
Furudals Bruk, utan att en enda gång skymta
ordet Furudalsbanan.
Nog är det här en spännande fråga?
BTh

Telegram
skall vara korta och koncisa. Jag har i min ägo två
telegram som verkligen uppfyller villkoren.
Det första är ett svar från trafikchefen på DHdJ
till väg- och vattenbyggnadsstyrelsens järn vägs
inspektör. Som många vet var DHdJ en av de
allra sista Jehanderbanorna, innan den stolta
järnvägsbyggarfirman tvingades till konkurs.
Jehander skriver till te och ber om snarast möj
liga besiktning, så att han kan få ut resterande del
av entreprenadsumman. Te begär 30 november
1900 sådan besiktning. Järnvägsinspektören be
gär omgående besked om vädret tillåter avsy
ning. Och te Bäckström blir, tyvärr, tvungen att
den 31 november (jo, det står så!) svara:
Marken snöbetäckt. Utmärkt slädföre. Omöjligt afsyna.
Bäckström
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Mitt andra telegram är ännu kortare, men tyvärr
vet ingen i vilket sammanhang det avsänts. Mot
tagare är bandirektören Sjögreen i Östersund och
avsändare, 12 februari 1923, är Törjeson på ban
tekniska byrån.
Bd Sjögreen Ös
Ja
Törjeson

BTh

Tattamåla
Bredåkra-Tingsryds järnväg hade det besvärligt
med sina stationsnamn. När man lade en station
vid den ganska ensamma gård som på 1870 års
generalstabskarta hette Lilla Räfvemåla var det
vid ett vägskäl där vägen österut ledde till den
stora byn Böket och den något mindre byn
Horkoneryd, som dock hade ett stort sågverk,
och vägen norrut till byn Tattamåla. Fagerfors
var en gammal men liten spik- och redskaps
smedja i Böket.
Något längre norrut lades en station vid Öremo
bruk, vid denna tid ett betydande sågverk med
samma ägare som Horkoneryds såg. Öremo kunde
man ju inte kalla stationen på grund av för
växlingsrisken med Örebro, utan denna station
fick namnet Konga efter bolaget som ägde så
garna. Konga var 'annars hela häradets namn.
När namnet Tattamåla på 1940-talet började
kännas löjeväckande sökte man tillstånd hos
regeringen att få byta namn till Fagerfors efter
den då nedlagda spiksmedjan, men det var nära
att man inte lyckats, eftersom på• samma bord
också låg en ansökan från Kusfors i Västerbotten
att få byta namn till Fagerfors. Regeringen tyckte
dock att Tattamåla hade större behov av nytt
namn. Samtidigt bytte också Horkoneryds såg
namn till Fagerfors. Även andra orter ville just då
byta namn, och åtminstone ett stationssamhälle
till fick göra det, Lökebacken vid Lysekilsbanan
ändrade namn till Brastad.
ES

Kristinehamn-Sjöändans järnvägs
spårvidd
Frågan varförnågra av Sveriges äldsta järnvägar,
som redan från början hade samtrafikmed varan
dra, visserligen med sjötransport emellan, och
där samme person, kapten C.E. Norström, lett
projekteringen, skulle ha byggts med olika spår
vidd är naturlig. Att hitta svaret kan vara svårt,

eftersom det var i teknikens barndom, då man
ännu inte visste vad som behövde standardiseras
eller dokumenteras. De lättast tillgängliga käl
lorna är ofta motsägande eller felaktiga, och
dessutom tillkommer bekymren med olika
måttenheter vid den tiden (se SPÅR 1990).
Den första gången Sjöändabanans spårvidd
nämns i någon tryckt skrift är i Kgl Järnvägs
styrelsens statistik för 1868 där man uppger 37
decimaltum = 1099 mm, men eftersom decimal
tummen infördes 1855 måste den ursprungliga
spårvidden ha varit definierad på något annat
sätt.
Claes Adelsköld skriver i sina 1901 utgivna
Levnadsminnen, del II s. 37, att kapten Norström
under en vistelse i Nordamerika rådgjort med
John Ericsson om spårvidden för Frykstabanan
och Kristinehamnsbanan, och att Ericsson sagt
att för lokaljärnvägar skulle 3-3,5 fot vara lämp
ligt för att ge lägre anläggningskostnad, mindre
friktion i krökningarna och mindre svårigheter
att dra banan i kuperad terräng. Norström skulle
ha föreslagit att banan med hänsyn till sin vän
tade stora trafik skulle byggas med ett ungefärligt
medeltal mellan normalspårvidd och den minsta
som Ericsson rekommenderade, vilket gjorde att
man valde 3 fot 8,5 tum engelskt mått (eller 38
decimaltum). Uträknat blir det 1130 respektive
1128 mm. Adelskölds förklaring verkar krystad
och han är inget sanningsvittne, utan anger dess
utom för Lerviksbanan på s. 40 att den gavs
smalare spårvidd än Sjöändsbanan för att den
bara skulle transportera malm och järn, inte trä
varor, och att spårvidden var 22 verktum (544
mm) lika med "Kostasystemet" (600 mm), medan
originalritningar visar 28 verktum (693 mm).
Adelsköld uppger också på s. 40 att Kroppa
banan utan ombyggnad skulle ha fått ånglok med
hans radialaxel, vilket bägge är fel, då loket hade
Asplunds boggi och spårvidden hade ökats från
693 mm till 27 decimaltum (802 mm). Tillverk
ningslistor från Kristinehamns mekaniska verk
stad sammanställda på 1900-talet uppger för det
1867 byggda loket Vaulunder, verkstadens för
sta lok, spårvidden 1099 mm.
Harald Asplund uppger när han söker en tjänst
vid SJ 1856 att han under sin anställning vid
Munktells planerat arbetet med att "räta och
bredda" banan som förberedelse för införande av
ånglok. Han fick inte tjänsten, utan blev kvar hos
Munktells tills han vid leveransen av lok till
Kristinehamnsbanan 1858 accepterade att bli
trafikchef och maskiningenjör vid denna med

tillträde 1859. Ur ett intyg som chefen för norra
väg- och vattenbyggnadsdistriktet Otto Modig
skrev åt Harald Asplund, år 1862 då denne sökte
ett resestipendium, kan man citera följande:
"Kristinehamn-Sjöändans järnväg, anlagd med
smalt spår för hästkraft, blev under Asplunds
ledning utlagd med bredare spår för lokomotiv
kraft, därvid linjen ändrats så att alla kurvor nu
äga radier av minst 2000 fot." Eftersom både
Asplund och Modig skrev kort tid efter händel
sen, borde de ju vara mer pålitliga än Adelsköld,
som ibland tänjde på sanningen för att slippa
nämna obehagliga personer i sina levnadsmin
nen, till exempel Asplund, Troilius och sin första
fru, men varken Modig eller Asplund nämner
något ursprungligt mått.
Först när man går till Sjöändabanans styrelse
protokoll klarnar det. Det äldsta dokumentet från
1842 är ett förslag av Norström att bygga en rak,
bärkraftig landsväg Kristinehamn-Sjöändan, nå
gonting i stil med vad man hade planerat från
Västerås mot Norberg-Avesta-Falun. Den utför
des inte, men den 4 februari 1847 kommer civil
ingenjören C.S. Chiewitz med ett förslag som
visar att man för samma kostnad som landsvägen
skulle kunna få en järnväg, där han tänkte sig
tvärslipers och ovanpå dem bandjärnsbeslagna
långstockar. Spårvidden i detta förslag var 54
tum till bandjärnsmitt, 52 tum till innerkant,
något osäkert om det var svenska eller engelska
tum.
Brukspatronerna uppskattade förslaget och
bildade ett bolag som hade bolagsstämma den 9
november 1847. Tydligen tyckte man fortfa
rande att det var för dyrt, så Chiewitz hade
omarbetat sitt förslag till tre fots spårvidd som på
den 1830 byggda banan förbi fallen i Munkfors,
och dessutom hade man låtit major 0. Lilliehöök
och kapten Norström föreslå ett alternativ med
tre fots spårvidd och valsad räls. De närmaste
åren upptogs med diskussioner om förslagen och
finansieringen. Först på bolagsstämma den 26
mars 1849 bestämde man att anta Chiewitz för
slag med Norströms komplettering i fråga om
valsad räls i stället för bandjärnsbeslagna stockar.
Arbetet startade med Norström som arbetschef,
löjtnant Nordenankar som kontrollingenjör och
Fredrik Sundler som entreprenör.
Arbetet blev dyrare och långsammare än be
räknat, och Frykstabanan med Adelsköld som
kontrollingenjör blev klar hösten 1849 när ännu
ett års arbete återstod för Sjöändabanan, så till
bolagsstämman den 25 mars 1850 hade Nor105
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ström ombetts att komma med förklaring angå
ende anledningen till förändringar i järnvägs
byggnadens konstruktion. Han beskrev då att
"Chiewitz 1847 åsyftat att konstruera banans
överbyggnad på det sätt som i Norra Amerika
före denna tid brukades, eller att p~ tvärunderlag
av trä lägga långstockar och därpå fästa smidda
eller valsade platta järnskenor, samt att begagna
helt simpla lastvagnar med lösa hjul och fasta
axlar utan fjädrar eller smörjlådor. Då jag efter
återkomst från den resa jag under loppet av år
1848 verkställt till Europas kontinent, England
och Norra Amerika emottog direktionens förtro
ende att som ingenjör leda järn vägsarbetet föran
leddes jag att till följd av vad jag då sett föreslå en
alldeles förändrad konstruktion och förändrade
dimensioner för ifrågavarande bana, och föreslå
valsade räls på tvärslipers. Dessutom ansåg jag
nödigt att öka bredden emellan skenorna till 3 fot
8 1/2 tum eller på yttre kant 4 fot." Måttet var
alltså 44,5 verktum = 1101 mm.
Första tanken på ånglok på Sjöändabanan tycks
ha väckts tidigt, väl av N orström. En artikel i
Örebro Tidning, citerad julafton 1853 i Christine
hamnsbladet, säger att man "var allvarsamt be
tänkt att anskaffa lokomoti ver för både Christine
hamns- och Frykstadsbanorna, och avvaktar en
dast det blivande resultatet därav på Norbergs
järnvägen, för vilken ett dylikt redan är anskaffat
från herr Munktells verkstad i Eskilstuna".
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Vid bolagsstämman den 27 mars 1854 hade
direktionen hoppats att kunna föreslå anskaffandet
av lokomotiv, men inskränkte sig till att omlägga
de svåraste krökarna i banan enligt ingenjör
Sjögrens förslag.
Vid bolagsstämman den 27 mars 1855 rappor
terades att omläggningen av vissa krökar blivit
verkställd med undantag av någon bergspräng
ning. Revisorerna yrkade dock på att "ett för
denna bana lämpligt lokomotiv måtte anskaffas.
Vi känna visserligen att svårigheter möta, därför
att man då måste gå i författning om anskaffning
av nya räls".
Vid bolagsstämman den 28 mars 1856 redovi
sades en utredning av W. Wenström. Utred
ningen visade, att man skulle behöva två lok i
drift plus ett i reserv, och att ändringen skulle
vara lönsam. Direktionen hade dock "hittills ej
kunnat uppgöra något förslag till förändring av
järnvägen för lokomotiv, men ville återkomma
sedan någon erfarenhet under innevarande år
vunnits angående driftkostnaderna vid Nora j äm
väg".
Vid bolagsstämma den 13 september 1856
berättade ordföranden Vahlund att "järnlokomo
tivet å Frykstads järnväg först i senare hälften av
juli månad kunnat igångbringas" och att "direk
tionen inhämtat upplysningar från den hos Hr
direktören och riddaren Th Munktell anställde
mekanikus Asplund och från honom fått emot-

taga ett utlåtande". I detta föreslog Asplund att
loket från Sjöändan skulle dra upp sex vagnar i
taget till Höjden och köra tolv vagnar ned till
Kristinehamn med sammanlagt 500 skeppunds
last. Ett lok skulle göra tre turer per dag och
säsongen skulle innefatta 140 trafikdagar. Loket
skulle motsvara Frykstabanans och ej väga över
50 skeppund. Cylinderdiameter 9,5 tum som på
Frykstabanan eller möjligen 9,75 tum kunde till
styrkas.
Två lok beställdes och vissa förskottsbetal
ningar gjordes under 1857.
Vid bolagsstämman den 29 juli 1858 visades
ett kostnadsförslag från Asplund över ytterligare
ändringar av kurvor på j ämvägen, och beslöts att
byggande av lokomotivstall och vattenreservoar
samt nödiga ändringar skulle utföras under led
ning av Asplund.
Slutsatsen är alltså att Adelsköld som vanligt
hade slarvat med måttenhetema och att Asplund
hade varit litet skrytsam om han inte syftade på
att bredda banvallen och fria rummet. Spårvidden
var 44,5 verktum = 1101 mm, men eftersom man
inte använde så stor precision är nog 37 decimal
tum = 1099 mm samma spårvidd. Att Lerviks
banan och andra hästbanor norrut fick smalare
spår berodde på att man inte planerade samtrafik
med färjor på sjöarna från början.
En påtänkt breddning som inte blev av skymtar
i en riksdagsmotion 1854 där det föreslås att
Köping-Hults järnväg skulle förbindas med Sjö
ändabanan genom en bibana Svartå-Björneborg
Kristinehamn, enligt ett förslag av Adelsköld.

ES

Ostkustbanan
hade en förnämlig personvagnspark med nitade
stålkorgar även på tvåaxliga vagnar. Ett undan
tag fanns, 0KB 71 litt. BCo, som byggdes 1906
av Göteborgs mekaniska verkstad som Tida
holms järnväg nr 11. Den blev överflödig då TJ
köpte en dieselmotorvagn 1925, och såldes till
0KB som just började trafikera bandelen Nju
ronda-Sundsvall-Härnösand med i övrigt inhyrda
vagnar från Härnösand-Sollefteå järnväg. När
stålvagnarna litt. BCo I levererades 1926 fick de
en annan nummerserie, 0KB 51-59, men när
sedan restaurangvagnarna litt. BCort kom 1927
placerades de ihop med Tidaholmsvagnen som
0KB 72-73.
Varför köpte 0KB en enda vagn 1925 när man
kunde hyra resten? Varför lades restaurangvag
narna i denna nummerserie? Skall man tolka det

som att 0KB 71 åtminstone de första åren var
serveringsvagn eller restaurangvagn i reserv?

ES

VGJ normalspår
VGJ köpte 1932 från SJ femtio slopade vagnar,
VGJ 1-10 litt. Gm, VGJ 11-30 litt. Im och VGJ
31-50 litt. Nm. Vid förstatligandet av VGJ fanns
mer än hälften kvar, men slopades omedelbart.
För vissa är de tidigare numren kända: VGJ 6 =
SJ 13301, VGJ 8 = SJ 13115, VGJ 30 = SJ 7424,
VGJ 45 = SJ 15078, VGJ 47 = SJ 14551 och VGJ
49 = SJ 12024.
Christer Ahlberg
Erik Walde

Gröna personvagnar
Innan den blå färgsättningen infördes vid SJ var
ju den rödbruna färgen dominerande på person
vagnar i Sverige. Under vissa perioder i "modem
tid" förekom dock några gröna personvagnar.
I järnvägarnas barndom fanns personvagnar i
flera olika färger. Förstaklassvagnar kunde vara
blå eller gröna, andraklassvagnar gröna och så
vidare, men från sekelskiftet kom den bruna
färgen att dominera.
Ostkustbanans stålvagnar var gröna från bör
jan av 1920-talet, troligen lika som dåvarande
tyska personvagnar. SödraDalarnes Järnväg hade
också gröna stålvagnar på 1930-talet, och när
TGOJ fick sina svetsade stålvagnar var dessa
gröna, åtminstone från 1957 då fyra vagnar leve
rerades från Kockums i Malmö. När sedan TGOJ
övergav den gul-gröna färgsättningen på lok och
motorvagnar blev personvagnarna rödbruna igen.
När Roslagsbanan i början av 1950-talet be
ställde en serie stålvagnar målades dessa gröna,
enligt uppgift efter det att banans VD hade varit
på studiebesök i Schweiz. När SJ sedan övertog
Roslagsbanan, kom man att måla alla fordon i
denna gröna nyans, och denna färg blev sedan
kvar tills de blå tågen tog över även här.
Men också SJ har i modem tid haft gröna
personvagnar. När man på 1950-talet ställde i
ordning en(?) vagn med vilfåtöljer, fick denna en
mörkt grön färg.
Är det någon som vet mer om dessa gröna
vagnar? Och vilka var de olika gröna nyanserna,
för samma var de definitivt inte. Kan någon av
SPÅRs läsare hjälpa till?
Anders Hendel
LOK
107

Lokomotivhytter
Förarhytter på lok fanns som bekant inte från
början. Många teorier om detta har under årens
lopp vädrats, bland annat att man var rädd att
lokpersonalen i en skyddad hytt skulle somna,
eller förgiftas, eller inte ha utrymme att rätt sköta
sitt arbete. Själv brukarjagjämföramed skeppar
ens och rorgängarens plats, på en helt oskyddad
brygga, på våra ångfartyg ganska långt in på
1900-talet, och - i mindre skala - kuskens plats
på postdiligensen. Tid för ny diskussion?
BTh

Behovet och nyttan av lokhytter var ganska om
diskuterade ända fram emot 1860. Några citat:
M.M. von Weber,Jernvägsskola, svenskövers.
1857, sid. 191: För att skydda lokomotivförarne
som äro mycket utsatta för häftiga verkningar av
väder och vind, har man väl försökt förse deras
plats med en överbyggnad, men man har där
igenom alltid gjort intrång på det fria utrymmet
för deras verksamhet.
Frederick Williams, Our /ron Roads, 1852,
sid. 240-242: Lokförarnas högst speciella ar
betsuppgifter bör ej lämnas obeaktade. De utgör
en viktig och intelligent grupp, som genom ti
dens fordringar har uppnått en ställning som är
krävande, men som ändå lätt blir förbisedd av
allmänheten. Det stora ansvar som åvilar förarna
och eldarna på våra järnvägar förutsätter person
liga kvalifikationer som är exceptionella när det
gäller nykterhet, vakenhet, djärvhet och sinnes
närvaro i nödsituationer ... Lokförarens yrke är
är sannerligen märkvärdigt. Inte ens på en solig
och vacker dag och vid måttlig hastighet är detta
något arbete för folk med svaga nerver. Under
tecknad har prövat på det och funnit att trettio
miles i timmen inte är någon föraktlig fart under
sådana omständigheter, ty där jag rusade fram

började jag förstå den sjöman som berättade att
han en gång varit ute i en storm så hård, att en
person som råkade gäspa med ansiktet i lovart
var tvungen att vända sig i lä innan han kunde
stänga käkarna ... Att se lokföraren, vilken om
vintern uthärdar den kyla som uppstår av dyblöta
kläder, eller när stormen sveper fram över landet
i ena riktningen och han störtar genom den i
andra riktningen med femtio, sextio eller rentav
sjuttio miles i timmen, är att bevittna en märklig
kamp. Men fram far han, med sitt fruktansvärda
ansvar, med oförminskad uppmärksamhet, om
dagen såväl som i vinternattens mörker.
ES

Tändsticksfabriken Gloria
I slutet av 1940-talet stod längst ut på ett spår i
Vetlanda några smalspåriga godsvagnar märkta
TGJ 1-6, ganska "oprofessionellt" målade med
ruterformig prick över J. De verkade inte ha rullat
på lång tid, och jag frågade stinsen vad det var för
några. Han visste inte, men ett halvår senare
skickade han ett brev och berättade att TGJ be
tydde Tändsticksfabriken Glorias järnväg, som
skulle ha gått från Vetlanda till en vax tändsticks
fabrik strax utanför staden som varit planerad
och nästan påbörjad när Kreugerkraschen inträf
fade 1932.
Vagnarna hade ursprungligen tillhört SRJ, sålts
till torvmossar vid banan Vetlanda-Sävsjö
1917-18 och blivit registrerade som privatvagnar
vid HvSJ. TGJ 2 = HvSJ 356 litt. KN, TGJ 3 =
HvSJ 359 litt. NN, TGJ 4 = HvSJ 369 litt. KN,
TGJ 6 = HvSJ 370 litt. KN.
Stinsens efterforskning ledde till att han över
lämnade vagnarna till Vetlanda tändsticksfabrik,
som snabbt skrotade dem. Är det någon som vet
var Gloria skulle ha legat, och hur banan var
planerad?
ES

På ett gräsbevuxet spår i Vet
landa stod 1950 fyra vagnar
märkta TGJ, kvarlevor från
ett industriprojekt som föll
med Kreugerkraschen 1932.
Foto Erik Sundström.
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Sveriges Järnvägsmuseum 1994
- fortsatt förändring ett naturligt tillstånd

Det svenska samhället genomgår för närvarande
omvälvande förändringar. Förändringshastighe
ten är hög. Även Sveriges Järnvägsmuseum har
påverkats och förändring har blivit ett naturligt
tillstånd. Samtidigt ska museet i denna virvel
storm planera för en stabil och målinriktad utveck
ling där museet än mer har sin självklara roll som
nationellt centrum för svensk järnvägshistoria.
Allt som har hänt under det gångna året kan
därför inte rymmas på några få sidor i denna
publikation. Jag kan inte heller i detalj beskriva
de händelser under året som har med museets
antikvariska och kulturhistoriska verksamhet att
göra. Främst beror det på att denna del av museets
verksamhet har fått vila under 1994 i väntan på en
ny museichef. Det beror också på att jag inte är
expert på området. Jag föredrar därför att endast
beröra de allra viktigaste händelserna under året.
Jag vill dock först beskriva de krafter som
driver förändringen vid museet. Förändringen
får energi via tre ömsesidigt beroende drivkraf
ter. En drivkraft är den ständigt pågående föränd
ringen av ägaren SJ som gör att nya krav ställs på
museet - krav som kanske kan kännas främman
de för vissa. Kraven från ägaren kan uttryckas
mycket enkelt: öka antalet besökare, öka det
ekonomiska bidraget till verksamheten via intäk
ter och höj samtidigt kvaliteten på museets verk
samhet i stort, bland annat bevarandet och vården
av fordon och föremål. Drivkraft nummer två är
det ökande antalet besökande som verksamheten
genererar. Idag balanserar vi på 30-40 000 besö
kare. 1998 vill vi att museet besöks av 75 000
personer. JVM måste därför kunna tillfredsställa
krav från en mycket bredare och mer heterogen
publik. Det ställs krav på upplevelse och infor
mation alternativt enbart vård av samlingarna.
Den tredje drivkraften är förändrade attityder
och värderingar i samhället om vad ett museum
är och varför museer överhuvudtaget har ett

berättigande. Den statliga museiutredningen vi
sar på detta. Parallellt pågår dessutom en evolu
tion inom museivärlden mot en mer öppen och
beskrivande verksamhet till gagn för såväl den
smala som den breda publiken. Det är därför
naturligt att Sveriges Järnvägsmuseum också
förändras.
Under 1994 har vi utarbetat en affärsplan för
museet. Affärsplanen ska ses som en verksamhets
plan för 1995 och framåt där syfte och mål för
verksamheten är formulerade. Dessutom inne
håller planen ett antal aktiviteter som museet ska
genomföra samt vilka resurser som är nödvän
diga. Vi har nu ett instrument för att kunna styra
museets utveckling de närmaste åren.
Den förmodligen för JVM viktigaste händel
sen under 1994 och som också är en historisk
milstolpe är att JVM fick ökade personella resur
ser från och med maj 1994. Här följer en kort
presentation av JVM:s personal och inom vilka
verksamhetsområden de har sin huvudsakliga
sysselsättning:
Robert Sjöö, ny museichef (fr.o.m. 1 januari
1995)
Museidelen:
Kjell Palen, järnvägshistoriker, arkiv och
bibliotek
Sten Holm, ansvarig för fordon och teknik
Claes Zachrisson, museitekniker
Göran Jäderholm, föremålsregistrering
Ted Nyberg, föremålsregistering
Robert Herpai, fastighetsservice och arkiv
Besöksdelen:
Hjördis Matti, plats- och programansvarig,
administration och guide
Gunilla Lundberg, konferensansvarig,
marknadsföring och guide
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Olle Andersson, butiksansvarig, ekonomi
och guide
Ingeborg Andersson, butik och guide
Elisabeth Kronhöffer, butik och guide
Organisationen innebär att varje medarbetare har
fått ett tydligt ansvar och tydliga arbetsuppgifter.
Verksamheten förutsätter samtidigt att tydlig
samverkan ska ske då JVM trots allt är en liten
arbetsplats.
En annan viktig milstolpe 1994 som påverkar
NM är det utvecklade samarbetet mellan SJ och
JHRF. En samordningsman, Ingvar Carlen, till
sattes inom SJ för att hantera gemensamma rela
tionsfrågor, särskilt fordonsfrågor och musei
tågstrafik. Samordningsfunktionen och det posi
tiva samarbetet klargör JVM:s roll i förhållande
till exempelvis museiföreningar och övriga en
heter inom SJ. En enklare och smidigare dialog
har påbörjats där samarbete sker på ett mer pro
fessionellt plan utan alltför stora inslag av
personliga intressen. Samarbetet har även för
tydligat JVM:s roll och ansvar som museum.

Museet har tidigare antingen på eget initiativ
eller via andra tagit på sig en omöjlig roll. I vissa
avseenden har JVM varit ett museum, i andra fall
agerat som förening. Samtidigt har museet tagit
på sig en viss typ av myndighetsroll. Denna
komplicerade sits löstes under 1994 och JVM har
nu klivit ur denna situation och ska agera som ett
professionellt arbetande museum. Det innebär
också att JVM under inga omständigheter är
ansvarig för någon form av beredskapsloks
hantering annat än de lok som ska bevaras i
Sverige med JVM som ägare. Alla lokförsälj
ningsakti viteter sker via SJ Maskin di vision. JVM
deltar endast med teknisk kompetens. Tyvärr
drabbades en lokhämtning under sommaren av
en kraftig urspårning med förstörda lok som
följd. Det får inte upprepas. Ett lok såldes till
USA och tre till Nederländerna, vilket gav ett bra
ekonomiskt bidrag till JVM efter det att alla
försäljningsomkostnader hade dragits ifrån.
JVM har haft ett mycket bra samarbete med
Järnvägsmusei Vänner under året. Förmodligen
kommer vi att se det goda samarbetet utvecklas

Gruppbild på Sveriges Järnvägsmuseums personal (bland uniformerade dockor) 1994 - innan
museichef Robert Sjöö anställdes. Huvuden från vänster: Claes Zachrisson, Sten Holm, Elisabeth
Kronhöffer, (överkonduktör 1870), Gunilla Lundberg, Göran Jäderholm, Hjördis Matti, (lokförare
1870), Olle Andersson, Ingeborg Andersson, (eldare 1870), Ted Nyberg, Robert Herpai, Kjell Palen.
Foto Marie-Louise Andersen, SJ Information Nord, Gävle.
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Rälsspikning, lärnvägsmuseets Dag. Foto Ma
rie-LouiseAndersen, SJInformation Nord, Gävle.

på sikt i och med JVM:s förändring. Det vore
naturligt om en diskussion startade om hur det
fortsatta samarbetet bör utvecklas. Vännerna
kommer alltid att vara en oumbärlig kraft som
stöd för verksamheten. Under 1994har Järnvägs
musei Vänner mycket hedervärt stöttat och be
kostat räddningsaktionen av vagnskorgen från
Lingarö utanför Hudiksvall. Dessutom har en
lokomotor renoverats vilket vännerna ska ha
stort tack för. Just dessa typer av insatser är
mycket uppskattade och svåra att hantera på
annat sätt än via vännerna.
Upprustning av spårområdet påbörjades under
1994, vilket var nödvändigt på grund av ett
ökande antal fordon samt eftersatt underhåll.
Administrationsbyggnaden rustades och nya ar
betsplatser kom till under året.
En av JVM:s största utmaningar är att verk
samheten är mycket okänd hos den breda allmän
heten. Samtidigt vill vi även lyfta fram museets
kulturhistoriska ansvar för den svenska j ämvägs
historien. Darför har bildval, texter, filmer och
rubriker i marknadsföringen inte alltid speglat
fordon och föremål som fysiskt finns på museet.
Museet måste dessutom attrahera nya grupper av
människor och därmed väcka uppmärksamhet.
Marknadsföringen under 1994 inriktade på den
regionala marknaden med syftet att i första hand

öka kännedomen om museets existens och att det
ligger i Gävle. En enkel broschyr producerades
som distribuerades via morgontidningen till pre
numeranter i Gävle, Sundsvall, Falun och Upp
sala. Affischering och annonsering i lokal
tidningen samt reklamradio kompletterade. Affi
scher och broschyrer distribuerades till SJ:s
försäljningsställen i landet. Museet bereddes även
plats i SJ StationsTV under sommaren. JVM
deltog även med äldre fordon i Vattenfestivalen
under Tågets Dag - ett både uppskattat och kriti
serat initiativ! Dessutom har museet figurerat i
diverse turist- och kulturprogram i TV. Vi ge
nomförde under sommaren en omfattande enkät
där vi frågade 1100 besökare vad de bland annat
tyckte om museet och varifrån de kom. Resulta
tet är mycket intressant. Glädjande var att en klar
majoritet är mycket nöjda med museet. Många
anger spontant i undersökningen att de är impo
nerade och glatt överraskade och att museet är
familjevänligt. Personalen får också beröm. En
dast en person var mycket missnöjd. Honom
minns vi väl! Över två tredjedelar av besökarna
hade aldrig varit på museet tidigare. Sommar
besökarna kommer från hela Sverige med fokus
på närområdet och Mellansverige. Av 250
gästrikebor var endast 14 från Gävle. I och för sig
var gävleborna förmodligen på semester på an
nan ort när undersökningen gjordes, men vi är
fortfarande mycket okända just i Gävle.
Restaurangvagnen 100 år firades under 1994.
Firandet kulminerade under Jämvägsmuseets Dag
med ett specialtåg sammansatt av nästan bara
restaurangvagnar. God mat serverades ombord
och deltagande föreningar ska ha stor heder av
arrangemanget. Samtliga platser såldes slut och
turen gick Gävle tur och retur via Söderhamn och
Kilafors. Järn vägsmuseets Dag blev för övrigt en
publiksucce med cirka 3400 besökare. Det ska nu
bli intressant att se hur publiktillströmningen blir
1995 då JVM firar 80 år med ett gediget jubileum
9 september.
Jag vill sist men inte minst önska Robert Sjöö
lycka till som museichef och i arbetet med den
fortsatta utvecklingen av Sveriges Järnvägs
museum till ett museum med gott nationellt och
internationellt rykte. Med Roberts antikvariska
kompetens och ledaregenskaper har museet nu
fått den samlande kraft som behövs för att skapa
stadga och driva verksamheten vidare. Föränd-
ringen fortsätter!
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