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E 1090, det första renoverade "svenskloket" vid stationen i Simpelveld, Holland, den 14 april 1995. 
Foto R. van Wilgenburg. 

4 



Bernt Forsberg 

Svenska ånglok på utländska museibanor 

Sedan decennier är ånglokstiden ett minne blott. 
De sista nytillverkade ångloken för europeiska 
järnvägar, som kom ut på spåren i slutet av 1950-
talet, gick i bästa fall i trafik i cirka tio år. 

Det sista ångloket som tillverkades i ånglokens 
hemland England, 156 år efter det att Richard 
Trevithick år 1804 hade konstruerat sitt - och 
världens-första ånglok, var loket av Class 9F, nr 
92220, Evening Star, som levererades från 
Swindon i mars 1960 och avställdes efter endast 
fem års tjänst. Evening Star återfinns idag på 
National Railway Museum i York. 

Främst i England räddades många ånglok un
dan skärbrännarna, medan i de flesta övriga eu
ropeiska länder och även i Amerika en forcerad 
utskrotning tog vid. De nationella järnvägs
museerna tog hand om några exemplar av de 
mest berömda typerna, men i de flesta fall kom 
utrymmesproblem att sätta gränsen till ett fåtal 
bevarade lok. 

I England, teknikhistoriens förlovade land, 
började veteranföreningar, preserved railways, 
att blomma upp. Det var föreningar, bildade av 
entusiaster, som hade försäkrat sig om en spår
stump från en nedlagd bana och där verksam
heten började med ett ånglok och några vagnar. 
Veteranföreningarna insåg att det gällde att se 
om sitt hus i tid när det gällde rullande materiel, 
varför åtskilliga skrotningsfärdiga ånglok rusta
des upp till kördugligt skick. 

Under 1970-talets mitt sköt järn vägsföreningar 
upp som svampar ur backen även i vårt land. De 
försåg sig med lok och vagnar. Några föreningar 
klarade på ett förtjänstfullt sätt av att återställa 
sina lok, medan andra inte hade tillräckliga resur
ser i vare sig mekaniskt eller ekonomiskt avse
ende utan lät loken stå. Många kommuner som 
hade järnvägen att tacka för sin tillkomst lät ställa 
upp ånglok som monument. De flesta av dessa 
lok har under de senaste åren räddats undan 

korrosion och vandalism genom insatser från 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Skrotgårdama runt om i Europa var i mitten av 
1980-talet tömda på restaurerbara ånglok. De 
nationellajärnvägarnahade gjort sig av med sina 
ånglok - utom Statens Järnvägar i Sverige. Den 
svenska regeringen hade redan på 1950-talet 
ålagt SJ att som "strategisk reserv" bevara drift
dugliga ånglok av god standard. Efter prov
körningar och utrangeringar bestod reserven på 
1970-talet av de tunga loktyperna B och E/E2/ 
El0. Loken blev rostskyddsbehandlade, i vissa 
fall helt insvepta i plastöverdrag, och inställda i 
för ändamålet uppförda skjul av korrugerad plåt. 
Lokskjulen uppfördes mestadels på ensligt be
lägna stationer utefter Inlandsbanan och dess 
bibanor. 

I och med detta lämnades inte beredskapsloken 
åt sitt öde. Loken kontrollerades enligt ett rul
lande schema och togs emellanåt ut för provkör
ning. Efter godkänd provkörning konserverades 
loket åter och ställdes undan i sitt skjul. 

Ryktet om att det i de djupa skogarna i norra 
Sverige fanns funktionsdugliga ånglok spred sig 
till järnvägsentusiaster i Europa. De svenska 
entusiasterna visste detta sedan länge. Åtskilliga 
personer som var intresserade av svenska ånglok 
reste den långa vägen upp till de norrländska 
skogarna i hopp om att finna ut ett lämpligt lok 
för sin veteranjärnväg. 

Det första exporterade veteranloket gick redan 
år 1972 till Danmark. Därefter har svenska lok 
funnit sina nya spår i Storbritannien, Tyskland, 
Holland, USA och Kanada. 

Driftdugliga ånglok från SJ hade emellertid 
långt tidigare sålts till europeiska järnvägs
förvaltningar. De elva F-loken såldes till Dan
mark år 1937, tretton Tb-lok gick till Finland 
1942 samt fyra N- och två Ga/Gb-lok till Holland 
på 1930-talet. De sistnämnda kom för övrigt att 

5 



i distriktet Limburg trafikera samma spår där det 
femtio år senare rullar svenska veteranlok. 

Nedan följer en förteckning land för land över 
de svenska veteranlok som nu, med stor fram
gång, trafikerar främmande spår. 

Storbritannien 
Det kan synas märkligt att det var Storbritannien, 
det land som i järnvägarnas början försåg många 
nybyggda banor i Sverige med lok, som 150 år 
senare blev bland de första att förse sig med 
svenska ånglok. 

Det första ångloket som fick brittiska spår 
undersinadrivhjul varSl 1928, somimars 1973 
inköptes av Richard Hurlock vilken deponerade 
loket hos Nene Valley Railway, en veteranbana 
i trakten av Peterborough som hade specialiserat 
sig på europeiska ånglok. 

Efter S 1 1928 har inte mindre än fyra SJ-lok 
funnit sina nya spår i Storbritannien av vilka ett, 
G 11 1931, återvände till hemlandet. Förutom de 
fem svenska loken återfinns numera på Nene 
Valley Railway även det danska E-loket nr 996, 
vilket kan betraktas som halvsvenskt eftersom 
förlagan var vårt F-lok. 

B 1313 
Lok B 1313 överfördes till beredskapslokparken 
år 1962, konserverades och ställdes in i ett lok
skjul vid Sågbäckens station på linjen Boden
Haparanda. Loket kom att stå i sitt skjul i nitton 
år, till den 22 april 1981, då William J. Crawford 
från Edinburgh tillsammans med några kolleger 
från Scottish Railway Preservation Society be
sökte Sverige i avsikt att köpa lok. 

B 1313 befanns vara det lok man önskade sig, 
varför det kort därefter inköptes av mr Crawford. 
Det färjades över till Skottland och upprustades 
till driftdugligt skick av museibanan Bo'ness & 
Kinneil Railway i Edinburgh. Det trafikerade 
sedan denna bana i många år, fram till 1994. 
Loket såldes detta år till North Tyneside Steam 
Railway, Stepehnson Railway Museum. Det är 
för närvarande avställt för pannrevision. 

B 1697 
I juni 197 8 besökte några representanter för N ene 
Valley Railway Vislanda skrotplats i avsikt att 
köpa reservdelar till sina S-lok. Reservdelsköpet 
blev mycket lyckat eftersom de i en nyanländ 
loksändning observerade ett välbevarat B-lok. 
Det var nr 1697 som hade sänts till skrotning 
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eftersom det inte helt motsvarade den ordinarie 
SJ-standarden - det tillverkades för SWB år 
1945. Anbud infordrades omgående från SJ och 
NVR köpte loket kort därefter. Den 2 oktober 
1978 lyftes det ombord på ett fartyg i Göteborg 
och lämnade därmed de svenska spåren. 

Loket rustades upp till kördugligt skick och 
kom i trafik redan i december samma år. 1982 var 
det svenska B-loket huvudrollsinnehavare ge
nom att det medverkade i James Bondfilmen 
"Octopussy", för vilken samtligajärnvägsscener 
spelades in på Nene Valley Railway. Eftersom 
handlingen i filmen utspelades i f.d. DDR blev 
loket tillfälligt omdöpt till DR 38 243. I filmen 
kolliderar loket med en Mercedesbil, körd av 
agent 007. Kollisionsscenen som i filmen omfat
tar cirka 45 sekunder tog tre veckor att spela in 
och förbrukade tre Mercedesbilar. B-loket för
blev intakt. 

Den gamla SWB-maskinen är sedan november 
1995 i nyrenoverat skick. Den har fått sitt sjuåriga 
panncertifikat förnyat och trafikerar regelbundet 
Nene Valley Railway, nu under sin gamla iden
titet SWB 101. 

Gll 1931 
År 1953 inköpte SJ två uddalok från Holland i 
avsikt att använda dem på de f.d. HNJ-banorna. 
De två loken var tillverkade av Vulcan Foundry 
i Newton-le-Willows, England. De härstammade 
från en serie av 935 lok, austerity locomotives, 
tillverkade under andra världskriget för använd
ning dels i England, dels för insatser i Europa på 
de järnvägar som hamnade under allierad kon
troll efter krigsslutet. 

De två loken, som blev SJ litt. G 11 nr 1931 och 
1932, kom aldrig till tjänst i England. De skeppa
des efter krigsslutet över till Holland där de gick 
i trafikfram till år 1953. Väl ankomna till Sverige 
byggde SJ om loken med sluten förarhytt och 
kortade av tendern, som från leveransen var 
fyraxlig, till treaxlig. Loken tjänstgjorde därefter 
under några år på de småländska banorna. 

Efter avställning och konservering ställdes nr 
1931 in i ett lokskjul i norra Hälsingland. Loket 
stod där fram till en höstdag 1972 då det drogs 
fram i dagsljuset för att inspekteras av mr Good
all från Pudsey i West Y orkshire, som hade 
funnit ut att det i Sverige fanns två exemplar av 
den i Storbritannien helt utskrotade Austerity
typen. Han fann att G 11-loket var i gott skick, 
varför han köpte det för användning på Keighly 
& Worth Valley Railway i West Yorkshire, inte 



Scen från filmen "Octopussy". B-loket nr 1697, omändrat till DR 38 243, närmar sig bron över 
Wansford River med 30 mph. En Mercedes avfyras från katapultrampen till höger och lämnar en 
framskärm runt lokets skorsten. Scenen upprepades fyra gånger innan filmens regissör var nöjd. Foto 
Peterborough Evening Telegraph. 

B 1313 under sin första provkörning i Bo'ness den 1 augusti 1982. Foto T.H. Noble, Glasgow. 
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En sällsynt lokkoppling. Det berömda 2-10-0 nr 92220 Evening Star tillsammans med G 111931 med 
persontåg på Keighley & Worth Valley Railway. Evening Star som var BR sista ånglok, byggt år 1960 
och avställt efter endast fem års tjänst, tillhör nu National Railway Museum. Foto Martin Welch. 

långt från Leeds, där loket omgående kom i 
trafik. 

Det gamla Austerity-loket var emellertid så 
intressant för britterna, eftersom det var det enda 
kvarvarande i serien på 935 lok, att man beslöt att 
restaurera det till ursprungskick. Loket stod un
der flera år i mitten av 1980-talet avställt i 
K& WVR lokmuseum i Oxenhope. En ny tender 
måste tillverkas samt förarhytten och andra för
ändringar från SJ-tiden åtgärdas för att loket 
skulle återfå sitt originalutseende. Detta arbete 
håller nu på att fullbordas , och G I I-loket skall 
återuppstå som WD (War Department) 79257. 

S 1178 
S-loket 1178 köptes i början av 1976 av Richard 
Hurlock, som deponerade det hos Nene Valley 
Railway. Loket upprustades omgående efter an
komsten till NVR och premiärkördes den 1 juni 
1977 i koppling med franska nordbanans 4-6-0-
lok nr 3 .628 i det första tåget till den nyrestaurerade 
stationen Orton Mere på Nene Valley-banan. 
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Även S 1178 har varit inblandat i diverse 
filminspelningar. Det förekom i början av 1980-
talet i den engelska TV-serien "Hemliga armen" 
och vidare som statist i "Octopussy". Loket har 
till många engelska barns förtjusning vid åtskil
liga tillfällen gestaltat "Thomas, the Tank 
Engine". 

Efter lång tjänst på NVR avställdes loket på 
hösten 1992 och står nu (mars 1996) i tur för en 
genomgripande revision. 

S11928 
Det första svenska lok som kom över till Storbri
tannien var SI 1928. Det köptes som tidigare 
nämnts av Richard Hurlock för Nene Valley
banans räkning. Avsikten var att loket skulle 
ställas upp som ett statiskt objekt vid Wansfords 
station. 

Det visade sig emellertid att den svenska kon
serveringen av lok för beredskapsändamål var så 
effektiv, att det var näst intill helgerån att ställa 
upp loket i "dött" skick. Efter det att NVR blivit 



godkänd för trafik kom därför den svenska S 1-an 
att som huvudattraktion trafikera den nya veteran
banan. Det förslets dock under åren, varför Hur
lock och NVR beslöt att sälja det. 

Enligt uppgift köptes 1928 av en präst (engel
ska präster är mycket ångloksintresserade - den 
främste av dem alla var biskop Eric Tracey, vars 
fantastiska fotosamling återfinns påNEMi York), 
vilken i sin tur sålde det till Alan Gladden. Denne 
avled 1988 och loket ärvdes av fadern Les Glad
den som i sin tur dog 1992, varefter loket ägs av 
hans änka. 

Mrs Glad den har deponerat S 1 1928 till B ygone 
Museum i Fleggburgh, N orfolk, där loket är 
statiskt uppställt bredvid den svenska motor
vagnen Y7 1212 som också gjort tjänst på NVR. 

Tyskland 
Vid ånglokstidens slut i dåvarande Västtyskland 
var tanken på bevarande av bättre ånglok inte 
särskilt utvecklad. Flertalet av DB ånglok gick 
till skrotning och bara några räddades till de få 
museiföreningar som på 1970-talet fanns i Tysk
land. Liksom i Sverige ställdes många ånglok ut 
som statiska objekt, oskyddade för väder, vind 
och vandalism. 

Veteranföreningen Freunde des Schienen
verkehrs Flensburgs administrerar och trafikerar 
sedan 1980 Angelner Dampfeisenbahn, en 15 
km lång banlinje mellan Kappeln och Siiderbrarup 
i Schleswig-Holstein. Det nära grannskapet med 
Danmark fick FSF att redan 1977 anskaffa ett 
danskt växellok, F 654, och två DSB-vagnar, 
varmed föreningen 1980 startade veterantågs
trafik på banan. Det lilla danska loket var emel
lertid alltför klent för större och tyngre tåg på 
banan, varför FSF började söka lämpligare lok. 

B 1266 
FSF fann sitt lok i Sverige. År 1982 köpte för
eningen sitt första svenska ånglok, B 1266. Till 
loket var kopplad en boggitender men FSF ville 
ha en treaxlig tender, vilken önskan SJ efterkom. 
Efter ankomsten till Tyskland rustades B-loket 
upp i Flensburg. I sju år, 1982-89, drog B 1266, 
"die schöne Schwedin", veterantågen på banan. 

Loket genomgår för närvarande stor pannrevi
sion, och FSF räknar med att det skall vara klart 
för trafik under 1997. 

S11916 
Ersättningslok för B 1266 blev ännu ett f.d. SJ
lok, littera Sl nr 1916, som FSF år 1990 köpte av 

Sl 1916 klart för avgång från Bf Kappeln i juli 1995. Foto Peters, FSF. 

9 



Kalmarbanornas museiförening. SI-loket var i 
gott skick, varför det omgående kunde sättas i 
trafik på banan där det blev en ny "schöne Schwe
din". Utöver veterantågstrafiken på AD har det 
varit insatt i tåg på DE-sträckan Niebiill-Dagebiill 
i Schleswig-Holstein. 

S6 1611 (GBJ S 23) 
Ett tredje lok från Sverige kom till banan år 1993 
då FSF från Klippan-Ljungbyheds Järnvägs
förening förvärvade tankloket S6 1611. Detta lok 
tillverkades år 1918 av VM i Falun för Göte
borg-Borås Järnväg (GBJ) där det registrerades 
som S 23. Detta nummer kommer loket att bära 
i trafiken på Angelner Dampfeisenbahn. Det har 
fått nya tuber och beräknas vara i tjänst under 
1996. 

Angelner Dampfeisenbahn, Tysklands nordli
gaste museijärnväg, har i sin trafik enbart lok och 
vagnar från Skandinavien. Förutom rullande 
materiel från Danmark och Sverige ingår ett par 
trävagnar med öppna plattformar från NSB i 
vagnparken. Veterantågen på AD lockar årligen 
cirka 15 000 besökare. 

Holland 
Representanter för den mycket aktiva musei
järnvägen ZLSM, Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij, med huvudort i Simpelveld- be
läget i det sydöstra hörnet av Holland, gränsande 
till Tyskland i omedelbar närhet av Aachen, kom 
på hösten 1994 till Grängesberg i avsikt att in
köpa välbevarade ånglok från den svenska bered
skapslokparken. 

E 1090, B 1220, B 1289 
Besöket resulterade i att ZLSM köpte tre ånglok, 
E 1090, B 1220 och B 1289. De tre loken drogs 
till Uddevalla där de den 19 december 1994 
lastades pådetholländskafraktfartygetMV Scout 
Marin som var anpassat för kanaltrafik i Holland. 
Tidigt på morgonen den 23 december 1994, efter 
en lång kanalfart och flera slussar, låg Scout 
Marin förtöjd vid kaj i Limburg och lossningen 
av de tre lokomotiven kunde börja. 

På julaftonens morgon, den 24 december 1994, 
fanns de tre svenskloken på spår i Simpelveld, 
varefter alla inblandade entusiaster kunde fira en 
fröjdefull jul. 

Efter julfirandet började arbetet med att istånd
sätta loken. Första lok till upprustning blev E 1090 
som i nyrenoverat skick gjorde sin premiärtur 
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den 16 april 1995. Ett vackrare E-lok än nr 1090 
denna dag har säkerligen inte skådats sedan det 
sista loket av denna typ levererades till SJ för 75 
år sedan. 

Nästa lok till renovering var B 1289. Det blev 
driftklart i slutet av augusti 1995 och fick den 8 
september äran att inför tvåhundra speciellt in
bjudna honoratiores och hundratals andra entusi
aster framföra det officiella invigningståget på 
ZLSM. Det normalt svarta B-loket hade nu fått 
pannplåt, hytt och tender i en vacker grön färg 
och sotskåp och cylindrar i matt svart, vilket 
vackert kontrasterade mot den röda buffertplan
kan med gula nummer. Flodinventilerna överst 
på cylindrarna och siffrorna på skorstenen lyste 
i sin mässingglans, ledstängerna utefter pannan 
och på sotskåpsluckan glänste. 

ZLSM är att gratulera till en lyckad renovering 
av två bortglömda beredskapslok. B 1220 står nu 
i tur för renovering och kommer så småningom 
att återuppstå i sin forna glans. 

Danmark 
År 1937 köpte alltså Danmark de elva vid SJ 
överflödiga Pacificloken av littera F. De blev de 
första SJ-lok som exporterades till Danmark. F
loken gjorde god tjänst hos DSB som nytillverkade 
ytterligare 25 lok av denna klass (se SPÅR 1989). 

S 1280, S21307 
Det var därför naturligt att det första exporterade 
svenska veteranloket, S 1280, redan år 1972 an
trädde sin färd till vårt broderland Danmark. 
Köpare till loket var Helsingpr Jernbaneklub. 
HgJK körde S 1280 i många "veterantog" på 
banan Helsingpr-Hornbrek-Gilleleje, men kom 
därvid också till klarhet om att S-lokets förråd av 
kol och vatten inte var tillräckliga för längre 
utfärder på DSB spår. 

Omkring årsskiftet 1977/78 övertogs S-loket 
fören tid av ForeningenDalmose-Skelskpr Banen 
i Frederikssund, som använde det i trafik på 
linjen Skrelskpr-Dalmose på västra Själland. Efter 
några år återkom loket till HgJK. 

Museiföreningen Skånska Järnvägar, ägare till 
S2-loket nr 1307, hade vissa problem. S2-loket 
var för tungt för trafiken på SkJ-banan Brösarp
St Olof. En ordinär S-maskin skulle passa bättre 
för trafiken på SkJ, varför ett lokbyte aktualise
rades. Medgivande till transaktionen erhölls från 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Lokbytetkom till stånd år 1989, varvid S 1280 



En nyrenoverad och vacker B-maskin, 1289, i fotokörning med godståg på ZLSM mellan Schin op Geul 
och Wyljre den 8 oktober 1995. Foto Jens van der Vorm. 

återvände till fädernespåren och S2 1307 läm
nade dem för en ny framtid i Danmark. Efter 
drygt sex månaders arbete var 1307 anpassat till 
de krav som DSB ställer på ett veteranlok för 
trafik på sina banor. 

Helsing~r J ernbaneklub uppgick i oktober 1995 
i Nordsjrellands Jernbaneklub (NsJK). Loket är i 
årlig trafik med många veterantåg från Köpen
hamn och körs 5-10 000 kilometer varje år. 

USA 
Våren 1994 reste skrothandlare Rod Rodrigue 
från USA till Sverige för att köpa ett funktions
dugligt ånglok från den svenska beredskaps
reserven. Hans avsikt var att placera loket på 
museibanan Belfast & Moosehead Lake Railroad 
i delstaten Maine i nordöstra USA. B&MLR är 
en 15 km lång veteranjärnväg mellan städerna 
Unity och Burnham. Ursprungligen omfattade 
banan 35 km och såldes för rivning till skrot
handlare Rodrigue, som beslutade sig för att 

spara en banstump för turisttrafik, förhoppnings
vis med ånglok. 

B 1149 
Mr Rodrigue bestämde sig för B-loket nr 1149, 
som tillsammans med nio vagnar ( två A2, fyra 
B2, två restaurangvagnar litt. Rl och en sovvagn 
WL3) levererades med fartyg till Searsport, Maine 
i mitten av maj 1994. Den 31 juli var det dags för 
"Grand Opening", varvid det nyrestaurerade B
loket döptes i champagne till Spirit of Unity. 

Kanada 
En 35 km lång bi bana, ursprungligen tillhörande 
Canadian Pacific, mellan städerna Hull och 
W akefield i den kanadensiska delstaten Quebec 
upprustades 1992 till veteranjärnväg. Den nya 
turist/veteranjärnvägen kom i det franskspråkiga 
Quebec att benämnas Choo Choo, La Cie ferro
viaire a vapeur. 

Ett måste för en veteranjärnväg är ett funk-
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tionsdugligt ånglok. Choo Choo fann, liksom så 
många andra veteranjärnvägar, sitt ånglok i 
Sverige. Bergslagernas Jernvägssällskap var 
ägare till E2 909, ett ånglok i mycket god kondi
tion. Affären gjordes upp med SJ som köpte 
tillbaka ångloket från BJ s och samtidigt sålde 
dieselloket T43 244 och åtta boggivagnar litt. B3 
och en AB2-vagn till Choo Choo. Före leveran
sen måste emellertid loket byggas om för oljeeld
ning, vilket utfördes i Göteborg. 

Loket och vagnarna skeppades ut från Bremen 
i Tyskland dit de hade körts som extratåg, draget 
av T43-an. 

Sammanfattning 
Tretton svenska ånglok, av vilka tolv är tillver
kade av de klassiska verkstäderna Nydqvist & 
Holm, Motala Verkstad och V &M i Falun, samt 
ett diesellok återfinns numera på veteranbanor 
runt om i världen. Loken är väl underhållna, de 
flesta är driftdugliga medan ett par är intagna för 
revision för att inom något år åter komma i trafik. 

En sann svensk tågentusiast kanske förundrar 
sig över att få se ett grönt B-lok i Holland eller en 
ljusblå S-maskin i England. Även filmstjärnan i 
"Octopussy", B 1697, var under en tid grönmålad 
och dessutom försett med rökskärmar. Våra lok 
blev vackra i sina nya kostymer! Statens Järnväg
ars ånglok var föga färginspirerade. Från A
loken år 1906 var alla SJ-lok svarta, även om 
några under sina sista år fick ljusgrå pannplåt. 
Samtliga ellok var fram till Ra-lokens ankomst 
bruna. Avvikande färger var otänkbara. Det var 
bara TGOJ, denna engelskinspirerade bana, som 
körde med sina mörkgröna ånglok, som även var 
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försedda med den klassiska engelska skorstens
kransen. 

Det är viktigt att vi inte lämnar våra emigrerade 
lok åt sitt öde.Jag har under åren, med varierande 
framgång, försökt att följa upp våra svenska 
emigrantlok, deras status och trafikförhållanden. 
En teknikhistorisk svensk kulturskatt finns till 
beskådan och omvårdnad i många europeiska 
och nordamerikanska länder. 

Veteranjärnvägar med svenska ånglok, 
nämnda i artikeln: 

Nene Valley Railway 
Wansford station, Stibbington, Peterborough PE8 
6LR, Cambridgeshire, England 
Keighley & W orth Valley Railway 
Haworth Station, Haworth BD22 8NJ, West 
Y orkshire, England 
Stephenson Railway Museum 
Middle Engine Lane, North Shields, Tyne & 
Wear, England 
Freunde des Schienenverkehrs Flensburg e. V. 
Postfach 1617, D-24941 Flensburg, Tyskland 
Nordsjrellands Veterantog 
Stokholmsvej 9, DK-3060 Espergrerde, Dan
mark 
ZLSM, Zuid Limburgse Stoomtrein Maat
schappij 
Stationstraat 20, NL-6369 ZH Simpelveld, Hol
land 
Moosehead Lake Railroad 
1 Depot Square, Unity, Maine 04988, USA 
Choo Choo Cie. 
C.P. 1032, succursale B, Hull (Quebec), J8X 
3X5, Kanada 

S2 1307 med danskt veteran
tåg vid Gentofte station på 
Sjcellands Nordbane i septem
ber 1989. Foto Helsing(/Jr 
J ernbaneklub. 



Erik Sundström 

Adolf Eugene von Rosen 
och järnvägsmanin 1845 

I Jönköpings Tidning den 9 augusti 1845 läser vi 
följande notis (stavningen moderniserad): 

Flere från England nyligen hitkomna brev giva anled
ning förmoda, att den efter engelska bladet "The 
Times" omförmälda notis rörande ett bolags bildande 
i England i och för anläggande av en järnväg emellan 
Stockholm och Göteborg (se Jönköpings Tidning den 
12 sistlidna juli), är ingenting mindre än en för ro skull 
hopsatt historia eller ett försök att av lättrogenheten 
tillnarra sig penningar. 

Engelsmännen ämna verkligen komma hit och an
lägga först en och därefter åtskilliga andra järnvägar 
genom Sverige. Teckningen förmäles nämligen redan 
vara avancerad så långt, att 3 miljoner p:d st. - d.v.s. 
omkring 36 miljoner R:dr svenskt banko - äro teck
nade, direktion vald, en förste ingenjör tillförordnad 
och denne på vägen till Sverige för att verkställa 
undersökningar m.m. 

Notisen torde syfta på greve Adolf Eugene von 
Rosen och hans planer på ett järn vägsnät i Sverige, 
byggt med engelskt kapital, och tidningens tvek
samhet återspeglar reaktionen på den finans
skandal som i England kallades the Railway 
Mania. 

A.E. von Rosen var född 1797 och flyttade 
1820 till England där han samarbetade några år 
med John Ericsson. 1829 återvände han till 
Sverige som styresman för Motala Verkstad, 
biträde till Baltzar von Platen under dennes sista 
sjukdom. Därefter drev han Nyköpings Meka
niska Verkstad och blev major i flottans meka
niska kår 1833. Han arbetade några år som kon
sult för att införa ångfartyg vid Greklands och 
andra länders krigsflottor och återvände sedan 
1838 till arbetet med Ericsson i England för att 
exploatera dennes uppfinning av propellern, och 
kom då i kontakt med engelska finanskretsar, 
som vid mitten av 1840-talet sysslade med en 
våldsam spekulation i bildandet av olikajärnvägs
bolag. Han lyckades få den engelske ingenjören 

John Rennie att skissa och grovt kostnadsbe
räkna flera järnvägar i Sverige, bland annat Gö
teborg-Borås-Jönköping-Eksjö och Malmö
Eksjö-Linköping-Stockholm, som förmodligen 
är vad tidningsnotisen syftar på. Med hopp om att 
få engelsk finansiering återvände von Rosen 
1845 till Sverige, lyckades den 27 november 
1845 få kunglig resolution på ensamrätt att under 
tjugo år anlägga de föreslagna banorna med 
engelskt kapital. De engelska kapitalisterna hade 
dock trasslat in sig så mycket i spekulation, att det 
inte gick att få tag på verkligt kapital, men von 
Rosen hade sådan framtidstro att han ändå med 
hjälp av brukspatron Arvid Hemström startade 
en "järn vägsbyrå" i Stockholm, varifrån han och 
hans medarbetare C.A. Forselius med pseudony
men Junius, sände ut broschyrer och artiklar om 
järnvägar, ungefär som 150 år senare Rail Forum 
och Curt Nicolin. Ett exempel var Upplysningar 
i afseende påjernvägsanläggningen i Sverige år 
1848. 

Aktiemarknaden i London kraschade 1846 och 
han led själv förluster, så att han inte klarade 
kravet att specificera banorna senast 1847. Han 
koncentrerade sig då på en bana Göteborg-Öre
bro- Stockholm, som skulle kunna byggas i etap
per, och han fick 1848 ett löfte om statlig ränte
garanti för bandelen Örebro-Hult vid svensk 
finansiering, förbättrad 1851 för Köping-Hult 
vid utländsk finansiering om staten fick inlösen
rätt efter fyrtio år. Av hans storslagna planer blev 
bara delen Örebro-Hult byggd. Arbetet startade 
1853 och den första biten öppnades 1856, med 
bi bana till Nora. Av den planerade delen Örebro
Hult blev sträckan Örebro-Svartå byggd mycket 
senare på 1890-talet, men då som en rent lokal 
bana utan tankar på genomgående stambane
trafik, fast en tid på 1950-talet gick expresståget 
"Värmlänningen"medXoa5-motorvagnarStock
holm-Örebro-Karlstad denna väg. · 
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Adolf Eugene von Rosen. 

Den man som mer än andra förknippats med 
the Railway Mania är George Hudson, textil
handlare i York, som 1827 investerade ett arv av 
30 000 pund i aktier i North Midland Railway, 
och sedan arbetade för att organisera byggandet 
av anslutnings banan York & North Midland. 
Han lyckades 1837 förvärva mark till den för 
bara en tredjedel av det pris huvudbanan betalt 
genom att betala med aktier och förespegla stora 
aktievinster. Han blev då utsedd till ordförande i 
en mängd nystartade järnvägsbolag. Det sades 
om honom att han ibland hade tjänat ända till 
100 000 pund på en dags aktieaffärer, och att han 
skulle stödja varendajärnvägsbolag om det bara 
lovade att dras genom York. 

År 1843 fick 24 banor koncession i England, 
1844 ytterligare 37 av 248 ansökningar, och då 
började alltfler bolag missbruka en av Hudsons 
ideer. Så snart man bildat en järnvägskommitte 
för att söka koncession, gav kommittemedlem
marna sig själva rätt att teckna aktier, och innan 
man ens betalt dessa sökte man sälja tecknings
rätter på börsen eller på gatan. Ibland såldes fler 
teckningsrätter än de aktier man hade rätt att 
teckna. Detta lättvindiga sätt att tjäna pengar blev 
snabbt populärt, speciellt då pressen skrev mycket 
om projekten och om den fantastiska värdesteg-
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ringen på teckningsrätterna. Parlamentet beslöt 
visserligen att kommittemedlemmar måste äga 
minst en aktie var, men det hjälpte inte. Under 
januari 1845 bildades 16 nya bolag, under feb
ruari och mars vardera 32, under april 52. Sen 
brakade det löst så att under en vecka i maj 89 nya 
bolag erbjöds. 

Advokater, mälkare och konsulter tjänade grova 
pengar. Fattiga och rika tecknade aktier för att 
omedelbart sälja med vinst. George Hudson bil
dade Midland Railway, som lyckades köpa och 
slå ihop flera mindre bolag. Parlamentet be
stämde då att planer för nya banor skulle vara 
inlämnade senast den 30 november 1845, och att 
därefter ett uppehåll måste göras för att ansök
ningarna skulle kunna behandlas. Det kom in 815 
ansökningar och det var kö ända till söndag 
midnatt vid Board of Trade där de skulle lämnas 
in. Hudson blev berömd som den förste som sökt 
planera ett sammanhängande j ärnvägnät och blev 

En av de av järnvägsbyrån utgivna skrifterna. 

UPPLYSN'lllGAR 
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Ett av förslagen att dra Väs
tra stambanan norr om Mäta
ren. Adels köld, von Rosen och 
kommitten ville ha den över 
Örebro och Västerås, Eric
son genom Södermanland. 

prinsgemålen Alberts vän och borgmästare i York. 
Skandalen kom sedan det visat sig att ett av 

Hudsonsbolag,EasternCountiesRailway,isjälva 
verket hade så dålig lönsamhet att det tagit av 
inbetalt aktiekapital för att betala utdelningen 
294 000 pund till aktieägarna, där han själv var en 
av de största. Fler liknande historier avslöjades, 
och plötsligt slutade alla järn vägsaktier att stiga 
i värde. Köparna hoppades till och med att deras 
banas ansökan skulle bli avslagen så att de bara 
skulle förlora värdet av teckningsrätten och slippa 
betala aktier som inte skulle kunna ge utdelning 
på mycket länge. 

När engelsmännen tappade förtroendet för in
vestering i engelska järnvägar gällde det natur
ligtvis ännu mer för svenska, irländska eller 
andra utländska projekt, så A.E. von Rosen hade 
kanske tur som hann hem till Sverige före det 

c:}uwiuJ-0~~~ 
_,,/k/kda--t,#~ 
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värsta. Hans drömmar om ett svenskt stambane
nät togs på allvar av politikerna i Sverige men 
inte hans tankar på engelsk finansiering. I stället 
bestämde regeringen att staten skulle bygga stam
banorna och finansiera dem genom en bränn vins
skatt. Som chef för Statens Järnvägsbyggnader 
antogs översten Nils Ericson, och hans förslag 
till stambanor skilde sig hårdhänt och nästan 
demonstrativt från von Rosens genom att dras 
mellan Stockholm, Göteborg och Malmö utan 
någon hänsyn till mellanliggande städer, så att 
man passerade Växjö, Eksjö, Skara och Marie
stad på någon mils avstånd. De enda befintliga 
städer som berördes av de första stambanorna var 
Lund och Jönköping, men i stället kom många av 
knutpunkterna att snart växa upp till nya städer, 
som Eslöv, Hässleholm, Nässjö, Falköping och 
Katrineholm. 
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Köping-Hults järnväg drabbades av en svår 
ekonomisk kris med misstankar om oegentlig
heter 1855, så att von Rosen fick avgå som vd i 
bolaget. Han hoppades att SJ skulle lösa in KHJ 
och låta den ingå i Västra Stambanan, men fick 
uppleva ännu en svår motgång, när Nils Ericson 
valde att låta stambanan gå söder om Mälaren 
utan att passera Örebro, trots att Eric Sparre i 
riksdagen talat för alternativet över Örebro och 
Västerås. En liten tröst var att ett av snälltågs
loken på KHJ fick namnet A E v Rosen. När 
förhållandena sedan lugnat sig återkom von Ro
sen till KHJ som styrelseordförande 1867-69. 

Claes Adelsköld, som alltid beundrat von Ro
sens framsynthet och sega ihärdighet, tog efter 
dennes död initiativ till att i Örebro uppresa en 
staty av A.E. von Rosen år 1898. 

Skrifter från järnvägsbyrån: 
(von Rosen), Promemoria i afseende påjern

vägarne, Stockholm 1848 
von Rosen, Upplysningar i afseende på jern

vägsanläggningen i Sverige, Stockholm 1848 
"Junius", Jernvägarne och statsmännen i Sve

rige, Stockholm 1851 
"Junius", Misshushållning eller sparsamhet? 

Artiklar i Aftonbladet april-maj 1857 
"Junius", Några ord om systemet för statens 
jernvägsanläggningar, Stockholm 1857 

"Junius", Recension af ströskriften "Jern
vägarne ochjernhanteringen" (C.O. Troi
lius), Stockholm 1857 

von Rosen, Om smalspåriga jernbanor och 
deras användbarhet för Sverige, Stockholm 
1861 

Örebro C med den byst av A.E. von Rosen som Adelsköld tog initiativ till. 

16 



Bas Koenen 

Lamcos järnväg - "svenskbana" i Afrika 

Sett i världsskala byggdes det inte särskilt mycket 
ny järnväg mellan 1960 och 1990. Ett viktigt 
undantag var emellertid bulkbanorna - järnvägar 
som anlades för att transportera tungt massgods 
från en inlandsbelägen mineralfyndighet till en 
utskeppningshamn. Sådana banor tillkom i både 
Afrika, Australien, Nordamerika och Sydame
rika. 

En bulkbana av särskilt intresse för oss svenskar 
är den som Lamco lät anlägga mellan Nimba och 
Buchanan i Liberia. 

Den byggdes av en amerikansk entreprenörs
firma, med amerikansk räls på afrikanska eller 
amerikanska sliprar. Loken var av General Mo
tors konstruktion, tillverkade i USA eller Väst
tyskland, och från det senare landet kom också 
det allra mesta av vagnarna. En holländsk firma 
levererade större delen av teleutrustningen. Ändå 
känns det befogat med beteckningen "svensk
bana", inom vederbörliga citattecken. Ty det var 
så att: 

1. En hel del av tjänstemannapersonalen bestod 
av svenskar, med bakgrund i SJ och TGOJ. 

2. Den första uppsättningen motorvagnar kom 
från Sverige, plus några andra fordon. 

3. Svenska företag medverkade i projekteringen 
och andra stod för viktiga leveranser. 

En stor del av kapitalet bakom Lamco och dess 
järnväg var också svenskt. En bakgrund var de 
pengar som Gränges hade fått i aktieinlösen när 
LKAB blev helstatligt. Världsmarknaden för järn
malm expanderade. Lamco blev en för svenska 
förhållanden mycket stor utlandssatsning. 

Den blev också uppmärksammad och debatte
rad. Kritiker ifrågasatte dess långsiktiga nytta för 
Liberias befolkning. Utvecklingen tycks ha gett 
dem rätt. A vsättningssvårigheter framtvingade 
en produktionsminskning redan innan den mest 
högvärdiga malmen var färdigbruten, och Ian-

dets försämrade ekonomiska situation torde ha 
bidragit till det politiska kaos som inleddes vid 
nittiotalets början och som har förskaffat Liberia 
en tragisk global uppmärksamhet. I detta kaos 
kunde varken gruvbrytning eller järnvägsdrift 
upprätthållas. De få rapporter som nått omvärl
den talar om en svårt förfallen bana. 

Därmed kunde tiden sägas vara mogen att 
skri va dess historia. En fullständig sådan lär dock 
inte kunna åstadkommas ännu - mycket av käll
materialet ligger oåtkomligt i Liberia. Vi får 
hoppas att den historiken kommer en gång -
rimligen skriven på engelska. 

Tills vidare kan vi i svensk översättning pre
sentera en beskrivning av Lamcos järnväg gjord 
av holländaren Bas Koenen, som i många år var 
vad som kunde kallas dess trafikchef. En första 
version publicerades redan 1969 av American 
Railway Engineering Association. Föreliggande, 
något förkortade översättning utgår från en revi
sion av texten som Koenen gjorde 1984 och som 
han välvilligt har ställt till vårt förfogande. 

Två av de svenskar som arbetade som tjänste
män på Lamco är Raymond Hedman och Sven 
Ivarsson. Båda har hjälpt till att ta fram bilder ur 
egna och andras samlingar. Åtminstone Hedman 
planerar att sammanställa sina minnen från 
Lamcotiden. Han har också utförliga förteck
ningar över den rullande materielen, något som 
tyvärr inte har kunnat publiceras i detta samman
hang. 
En lista över Lamcos sammanlagt tretton svenska 

motorvagnar finns annars i en artikel av Tommy 
Bäckström i Järnvägar! nr 3/86. Tidigare hade 
banan beskrivits av reportrar från SJ-Nytt och 
Svenska Dagbladet. 

Översättningen och redigeringen är gjord av 
Gunnar Sandin. Lars Olov Karlsson har författat 
ett antal bildtexter. 
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Bas Koenen har även nedtecknat sina minnen 
från Liberia och berättat om de människor han 
mötte där. Här några små utdrag. 

Min första kontakt med Lamcoprojektet kom via Deli 
Railway Company, ett holländskt företag för vilket jag 
hade arbetat somjärnvägsingenjör på Sumatra. Sedan 
företaget i slutet av 1957 hade övertagits av den 
indonesiska staten, på grund av politisk oenighet mel
lan den indonesiska och den holländska regeringen om 
Holländska Nya Guinea, skickades alla holländare 
hem och jag själv återvände till Europa i februari 1958. 

Sedan det indonesiska företaget gått förlorat förstod 
jag att Deli sökte efter ett järnvägsprojekt någon an
nanstans i världen, och på så sätt kom jag i kontakt med 
Lamcoprojektet. Det innefattade bland annat en järn
väg för transport av järnmalm till kusten. De första 
mötena med oss om byggandet av järnvägen hölls i 
mars 1958 på Delis huvudkontor i Amsterdam. 

Som emellertid nästan hela bolagets kapital var 
bundet i de indonesiska tillgångarna och det kunde ta 
lång tid att eventuellt få någon kompensation från den 
indonesiska regeringen, fanns inget kapital till hands 
för bygget av en sådan järnväg. Jag tror också att 
svenskarna måste ha insett att det kunde vara proble
matiskt att lägga ut malmtransporten på ett privat 
bolag, eftersom transportkostnaderna representerade 
en del av malmens totala produktionskostnader. 

Företaget övergav därför sina ursprungliga planer 
och erbjöd sin personal åt svenskarna. På så sätt blev 
jag anställd av Sentab, en svensk ingenjörs- och entre
prenadfirma med huvudkontor i Stockholm och en av 
Lamcosyndikatets ursprungliga medlemmar. 

Sentab skulle få ansvaret för uppläggningen av alla 
konstruktionsarbeten i Lamcoprojektet, inklusive järn
vägen, medan Gränges, ett annat svenskt bolag som 
också ingick i syndikatet, skulle få ansvar för projek
tets hela mekaniska, elektriska och gruvtekniska del. 
Dit hörde järnvägens rullande materiel, signalutrustning 
och kommunikationssystem. 

Setab hade även anställt professor Timo Koster, en 
holländsk expert på tropiskjärnvägsteknik. Professor 
Koster hade arbetat åt den statliga järnvägen i Indone
sien och var även professor i järnvägsteknik på tek
niska högskolan i Bandung. Han tycks ha varit en 
gammal vän till Deli. Genom professor Koster anställ
des jag i Sentab som ingenjör tillsammans med åtskil
liga andra holländska tekniker av vilka en var Pieter 
Heesterman, civilingenjör och min före detta chef vid 
Deli Railway Company i Indonesien. 

Koenen placeras i bushen för prospektering. 

Vår första uppgift blev att finna den bästa platsen för 
en bro över St John's River vid Blaisie. Ett av de 
svenska arbetslagen hade redan gjort en lokaliserings
studie om bron, men professor Koster menade att 
floden var alldeles för bred i det föreslagna läget. Det 
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kom alltså an på oss att finna ett smalare ställe, helst 
med fast berg i flodbottnen för att underlätta grund
läggningen och förkorta brospannet. V i försågs med 
en aluminiumbåt med utombordsmotor och hade att 
fara upp- och nedför floden för att göra iakttagelser 
och mätningar. 

Eftersom det var torrperiod var det en angenäm start 
på undersökningen att färdas på floden . Det skulle 
säkert ha varit långt mindre angenämt under regntiden 
när floden innehöll en massa vatten och hade mycket 
starka strömmar. Det tog oss inte så lång tid att finna 
ett lämpligare läge, och det behövdes sedan en vecka 
för att avsluta alla mätningar och sända resultaten till 
professor Kos ter för godkännande. Bron byggdes också 
på den platsen ett par år senare. 

Koenen arbetade därefterpåritkontoreti Buchan
an med att bestämma den exakta linjedragningen. 

Att fastställa en balanslinje är i grunden en fråga om 
trial and error, även om man med viss vana kan 
komma rätt nära den optimala lösningen redan vid 
första försöket. Nu för tiden kan allt sådant arbete 
göras på dator och knappast några manuella beräk
ningar behövs. Dessutom var den typ av manuell 
räknemaskin som vi hade mycket tidskrävande. Det 
var den gamla typen där man ständigt måste vrida på 
ett handtag för att få fram resultatet. Miniräknaren 
hade inte introducerats ännu och persondatorer var 
okända. Det som då tog oss många månader kan nu för 
tiden utföras på några veckor med långt mindre arbets
kraft. 

När järnvägsbygget inleddes i oktober 1960 var kon
struktionsritningama bara delvis klara. För att få järn
vägen färdig för transport av järnmalm i januari 1963, 
när de första tågen var planerade att gå, inledde 
entreprenören Raymonds jordarbeten på tre ställen 
utmed linjen. Deadline hade satts av Lamco för att få 
en tillräcklig mängd malm lagrad i Buchanan till april 
1963 när första malrnfartyget skulle lastas i hamnen. 

Jag upplevde hela tiden att Lamcoprojektet nog var det 
största projekt som Sentab någonsin sysslat med. Jag 
tror också att de som företag egentligen inte hade 
tillräckligt med personal för det och därför måste 
förlita sig på en mängd externa konsulter. Detta var 
särskilt uppenbart i fråga om utformningen och kon
struktionen av järnvägen där de nästan helt förlitade 
sig på råd från Statens Järnvägar. Eftersom järnvägs
praktiken i ett land som Sverige på många sätt skiljer 
sig rätt mycket från den i ett tropiskt land som Liberia, 
visade sig detta ha många avigsidor som vi upptäckte 
när järnvägen väl hade kommit i drift. Gränges hade 
där en långt bättre position. Eftersom de mest sysslade 
med gruvbrytning, malmhantering och frakt hade de 
nästan alla experter inom företaget och kunde prak
tiskt taget helt förlita sig på sin egen expertis. 



Liberia: geografi och klimat 
Republiken Liberia är belägen i sydvästra delen 
av Afrikas västliga utbuktning, helt inom den 
afrikanska västkustens regnskogsbälte, och har 
en yta av cirka 98 000 kvadratkilometer. 

Landet har en relativt lång kuststräcka om 565 
km från nordväst till sydöst. Själva kustlinjen 
karaktäriseras av utsträckta sandbankar som for
mats av vågorna, med laguner och mangrove
träsk närmast bakom. 

Kustslätten är ett lågt liggande område med en 
bredd av 50-100 km. Den dräneras av parallella 
vattendrag, av vilka de flesta rinner upp på Gui
neas högland. En smal höjdrygg som genom
löper landet från nordväst till sydöst, med en 
medelhöjd av 270 m och som reser sig till 450 m 
inåt land, skiljer kustslätten från centralplatån. 
Ett antal mindre floder och åar kommer härifrån. 

I landets norra del stiger nivåerna till drygt 
1200 m och bildar den liberianska delen av Gui
neas högland, där Nimbabergen tillhör de högsta 
med toppar på upp till 1375 m i Liberia och 
1650 m i det angränsande Guinea. 

Liberia har ett klimat av monsuntyp med torr
och regnperiod. Traditionellt räknar man torr
perioden från november till april och regnperioden 
från maj till oktober. Under regnperioden kom
mer ett kort regnuppehåll från omkring sista 
veckan i juli till mitten av augusti, kallat mellan
torrperioden. Årsnederbörden utmed kusten går 
upp till 5080 mm för att falla till cirka 2290 mm 
i Nimbaområdet. 

Årsmedeltemperaturen i Liberia sträcker sig 
från 25 till 28 grader, med maximitemperaturer 
om 43 grader i Tappitaområdet under januari och 
minimitemperaturer om 9 grader i Nimbaområdet 
under januari. 

Projektets historia 
Projektet började 1953 med att ett USA-bolag 
fick en koncession på sjuttio år för prospektering 
av järnmalm. Efter konsultation med den liberian
ska regeringen upprättades 1954 kontakt med en 
grupp svenska bolag som senare bildade det 
svenska syndikatet Lamco och blev medlemmar 
av projektet. I detta sammanhang konstituerades 
Liberian American-S wedish Minerals Company, 
Lamco. 

Undersökningarna koncentrerades först till 
Putubergen i sydöstra Liberia, men på hösten 
1955 måste planerna på malmproduktion där 
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Liberia med Lamcos anläggningar och järnväg. 
Ur Äke Ortmark, Lamco!, 1977. 

överges. De inriktades i stället på en annan del av 
landet, Nimbabergen, och den skotske geologen 
Sandy Clark skickades dit. 

Efter att ha färdats drygt 300 km i jeep och 
ytterligare 16 km till fots på en gammal stig kom 
han på julen 1955 fram till Nimbabergen där han 
upptäckte en stor järnmalmsfyndighet. Upptäck
ten följdes av intensiv aktivitet föratt fastställa 
malmens utbredning och kvalitet. 

1957 hade undersökningarna fortskridit så långt 
att man kunde fastställa, att fyndigheten innehöll 
cirka 250 miljoner ton högvärdig malm. Upp
skattningar visade att det skulle krävas en inves
tering av cirka 200 miljoner dollar för att exploa
tera gruvan samt att bygga järnväg, hamn och 
samhällen. På detta stadium blev det nödvändigt 
att skaffa kapital för utveckling av projektet och 
säkra en framtida marknad för malmen. På upp
drag av Lamco vände sig därför Gränges till den 
amerikanska järn- och stålkoncernen Bethlehem 
Steel Corporation. 

Efter utdragna och komplicerade förhandlingar 
ledde denna kontakt till att Bethlehem deltog 
med 25 procent i Lamcos koncession. Därpå 
bildade Lamco och Bethlehem Lamco Joint Ven
ture, samtidigt som Bethlehem tog ansvar för en 
fjärdedel av investeringarna och garanterade att 
köpa en fjärdedel av årsproduktionen till aktuella 
produktionskostnader. Förhandlingar som på
gick fram till 1960 inleddes med vissa östtyska 
stålverk om långtidskontrakt. 

Under åren 1960-1963 skedde en snabb an
läggning av hamn,järnväg, gruva och samhällen. 
Brytningen inleddes i april 1963, och i maj bör-
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jade malmtågen köra på den nyss färdigställda 
järnvägen till upplag i Buchanan. Den första 
lastade malmbåten lämnande Buchanans hamn i 
juli. 

För att försäkra sig om malmreserver fortsatte 
Lamco prospekteringsarbetet. I ett område väster 
om Nimba upptäcktes fyra malmförande berg: 
Tokadeh, Beeton, Gangra och Yueillton, och 
detaljerade undersökningar utfördes med hjälp 
av diamantborrning och tunneldrivning. 

Den storskaliga exploateringen av Nimbas 
malmfyndigheter krävde en ursprunglig investe
ring av 224 miljoner dollar. Senare erfordrades 
51 miljoner för anläggning av anriknings- och 
sintringsenheterna, förutom 10 miljoner för att 
utöka produktionen till 12 miljoner ton. 

Genom ett särskilt avtal delegerade Lamco och 
Betlehem uppgiften att leda hela projektet till 
Gränges. För att kunna fylla den bildade Gränges 
i Liberia ett särskilt dotterbolag, Lamco Joint 
Venture Operating Company. Ledningsansvaret 
för detta överfördes sedermera till det Gränges
ägda bolaget Gränges International Mining. 

Anläggningar 
Lamcos centraladministration, huvudverkstad 
och huvudförråd förlades alla till Y ekepa medan 
hamnen och och förädlingsanläggningarna fanns 
i Buchanan. 

Järnmalmsfyndigheterna på toppen av Nimba, 
med en ursprunglig höjd av 1375 m, och berget 
Gbahm innehöll ursprungligen cirka 250 miljo
ner ton högvärdig hematitmalm med en järnhalt 
av cirka 63 procent. Den största fyndigheten -
huvudmalmkroppen - hade ett fastställt djup av 
600 m. Utvinningen skedde genom pallbrytning 
i dagbrott. 

Av de andra områdena var Mount Tokadeh det 
första där produktion inleddes. Fyndigheten var 
belägen nära järnvägen och cirka 24 km från 
Y ekepa. Den beräknade malmreserven var cirka 
100 miljoner ton med en järnhalt av cirka 53 
procent. Med en årsproduktion av 1,5 miljoner 
ton skulle Tokadehgruvan ge en miljon ton fär
digvara.Även i Tokadeh utfördes gruv brytningen 
med dagbrott och grävskopor. På grund av den 
tryckta marknaden för järnmalm upphörde emel
lertid driften i Tokadeh under 1982. 

För att tillgodose stålverkens ständigt ökade 
efterfrågan på bättre malmkvaliteter och även 
kunna utnyttja en större del av malmtillgångarna 
uppförde Lamco i Buchanan en våtanriknings-
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och kulsintringsanläggning som togs i drift i 
slutet av 1967. Anläggningarna konstruerades 
för en årlig kapacitet av 12 respektive 2 miljoner 
ton. På grund av minskad efterfrågan på pellets 
nedlades emellertid sintringsanläggningen i slu
tet av 1970-talet. 

Från anriknings verket fördes malmen på trans
portband till ett upplag. Därifrån fraktades den 
med hjälp av skopor och ett transportbands
system till en utjämningsficka på kajen. Från 
fickan fördes malmen via ett transportband till 
lastaren. Hamnen var en utgrävd bassäng, skyd
dad av vågbrytare, med ett djup av 12,8 m utmed 
den 240 m långa malmkajen. På den liberianska 
regeringens begäran anlade Lamco en modernt 
utrustad handelskaj innanför den mindre våg
brytaren. Huvudvågbrytaren var cirka två km. 
Tre starka bogserare fanns för att att assistera 
hamn trafiken. 

Lamco anlade samhällen i Y ekepa och B uchan
an. Störst var Y ekepa (Nimba), där det ursprung
ligen bara hade funnits ett par små byar, med 
cirka 500 lägenheter för högre personal och 1 7 50 
för arbetare. I Buchanan hade Lamco cirka 300 
lägenheter. Samhällena var planerade och upp
förda i enlighet med moderna stadsbyggnads
principer och alla hus anpassades till tropiska 
förhållanden. 

Järnvägen 
När exploateringen av Nimbamalmen planera
des var det nödvändigt att även planera en järn
väg från gruvan till hamnen i Buchanan. 

Järnvägen var enkelspårig med normal spår
vidd. Huvudspåret mätte 267 km och den totala 
spårlängden 330 km. På grund av den förväntade 
malmproduktionen beslöts det att bygga järn
vägen för ett axeltryck av 30 ton, en högsta 
hastighet av 70 km/h för lastade och 80 km/h för 
olastade malmtåg samt moderna, centraliserade 
fjärrblockerings- och kommunikationssystem. 
Grängesbolaget såsom ledare för hela projektet 
överlät på Svenska Entreprenad AB , Sentab, all 
undersökning, planering, utformning och över
vakning av konstruktionsarbetena. 

TGOJ ansvarade för alla elektriska och meka
niska konstruktioner, inklusive lok och malm
vagnar. Dessutom tjänstgjorde sakkunniga från 
SJ, Deutsche Bundesbahn, leverantörer och an
dra som konsulter åt Sentab och TGOJ i specifika 
frågor kring projektet. 

Hela arbetet med banvall och spårläggning ut-



Lamcos järnväg drogs delvis genom en kuperad terräng som gjorde snäva kurvor och starka lutningar 
ofrånkomliga. Torbjörn Eriksson tog bilden 1969, Lamcos arkiv. 

fördes av USA-företaget Raymond Intemational 
Inc. 

Sträckning 
Planeringen av järnvägen inleddes i mitten av 
1957 och måste i hög grad baseras på flygfoton. 
En preliminär lokalisering fastställdes med hjälp 
av fotogrammetriska metoder. Av Aero Service 
Corporation i Philadelphia tillhandahölls flyg
foton över Liberia, tagna 1952-53 från en höjd av 
6 000 m och i skala 1 :40 000. Dess karterings
program omfattade dessutom en kontrollerad 
fotomosaik i skala 1 :20 000 och planimetriska 
kartor över Liberia i skala 1:125 000, 1:500 000 
och 1: 1 000 000. Med hjälp av detta material och 
stereografiska metoder utlades 1957 en prelimi
när sträckning mellan Buchanan och Nimba. 
Bristen på vertikalt kontrollsystem gjorde det 
emellertid helt uppenbart att det amerikanska 
fotomaterialet endast kunde användas för dessa 
första utkast. Av det skälet utfördes från novem
ber 1957 till februari 1958 en noggrann flygfoto
grafering, täckande en remsa av cirka 6,5 km, 
längs den utlagda linjen, av Swedish Mapping 
Consultants. 

De erhållna fotografierna kompletterades med 
markkontrolldata som tillhandahållits av Sentabs 
undersökningsgrupper som arbetade i bushen, 
assisterade av helikoptrar och medhjälp av anero
ider. Utifrån detta material utlades med hjälp av 
stereografiska metoder en mer slutgiltig sträck
ning. Dessutom uppgjordes en höjdprofil och ut
fördes en preliminär massberäkning för att skaffa 
en ungefärlig föreställning om vilka kvantiteter 
som behövde flyttas och till vilka kostnader. 
Baserat på dessa resultat inleddes den prelimi
nära undersökningen. 

Fotokartor i skala 1: 10 000 fanns nu till hands 
för hela området mellan Buchanan och Nimba. 
Den preliminära undersökningen hämmades dock 
av följande faktorer: 

1 Området genom vilket linjen utlades var till 
stor del täckt av olika slags skog, vilket gjorde 
profilerna och därmed den valda sträckningen 
något otillförlitlig. 

2 Praktiskt taget inga vägar existerade i området. 
3 Inga ni våkurvekartor fanns tillgängliga. 

Det var först tack vare en omfattande användning 
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av helikoptrar som dessa svårigheter del vis kunde 
övervinnas. 

Den preliminära undersökningen avslutades 
under det första kvartalet 1959. Sedan alla fält
resultat arbetats fram utlades en preliminär profil
lin je och gjordes en massberäkning. Främst på 
grundval av denna massberäkning och förekom
sten av fast berg i ett stort antal provskärningar 
föreslogs, undersöktes och presenterades ett an
tal möjliga alternativ. 

Därpå inleddes den slutgiltiga undersökningen, 
och den linje som stakats under den preliminära 
undersökningen tjänade nu som referenslinje. 
Undersökningen omfattade följ ande huvudpunk
ter: 

1 Utstakning av räta linjer, skärningspunkter och 
kurvelement samt bevarande av dessa genom 
fixpunkter. 

2 Detaljerad utstakning av cirkulära kurvor och 
övergångskurvor. 

3 Noggrann mätning av huvudspåret. 
4 Exakt avvägning av fixpunkterna. 
5 Exakt avvägning av nivåprofilen. 
6 Avvägning av tvärprofilerna. 
7 Slutundersökningar för broar och trummor 

V ad beträffar de cirkulära kurvornas radie gällde 
följande: 

1 Huvudspårets minstakurvradie, normalt 500 m, 
kunde i extrema fall sänkas till 300 m, vilket är 
normala värden i kullig respektive bergig ter
räng. 

2 Huvudspårets minsta kurvradie i relativt flack 
terräng var 1000 m. 

Antalet kurvor i huvudspåret uppgick till 132, 
fördelat enligt följande: 

Radie, m Antal Kurvlängd, m % 
200-500 14 3 338 6,01 
550-1000 48 19 003 34,22 
1200-3000 62 30 525 54,97 
3900-10 000 _8_ 2 664 ____A,_8_Q 

132 55 530 100 

Av den totala längden 267 km utgjordes alltså 
55,5 km eller 20,8 procent av kurvor. Huvud
delen av de snäva kurvorna fanns mellan Kitoma 
och Sanokole. På detta 18, 7 km långa avsnitt med 
25 kurvor var höjdskillnaden 150 m och den 
maximala lutningen 17 promille. 
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Detaljerade terrängstudier har visat att flertalet 
av dessa snäva kurvor kunde ha undvikits om 
nivåkurvekartor över området funnits tillgäng
liga vid tiden förundersökningen. Denna slutliga 
undersökning var klar mot utgången av 1960. 

Banvall och spår 
Lutningar 
Vid järnvägens utformning beslöts att begränsa 
den maximala uppförslutningen i rakt huvudspår 
för lastade malmtåg till 5 promille, medan mot
svarande maximalt tillåtna uppförslutning för 
olastade malmtåg normalt inte skulle överskrida 
13,5 promille. Endast i några få fall kunde, bero
ende på terrängens faktiska lutning, den senare 
gradienten inte hållas, och man tvingades i den 
slutliga utformningen att införa några sträckor 
med 17 promilles lutning. 

De sista 4 km mellan terminalbangården i 
Nimba och malmlastningsstationen, där en maxi
mal gradient av 20 promille var ofrånkomlig, är 
det enda undantaget från denna standard. På 
stationer och mellanliggande sidospår begränsa
des den maximalt tillåtna gradienten till 0,4 pro
mille på en längd av 950 m. Utanför denna 
distans är den maximala uppförslutningen för 
lastade och olastade malmtåg begränsad till 3 
respektive 6 promille på en sträcka av 1000 m. 

I kurvor kompenseras dessa maximilutningar 
enligt formeln 

S = 500 
R-30 

där S = kurvkompensation i promille och R = 
kurvradie i meter. För en enskild kurva får sum
man av faktiskt vald lutning och kurvkompen
sation inte överskrida ovannämnda maximala 
lutningar i rakspår. 

Följande tabell anger vissa värden för kurvkom
pensationen vid olika radier: 

Kurvradie, m 
300 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

Kompensation, promille 
1,85 
1,06 
0,52 
0,34 
0,25 
0,20 
0,17 

För att undvika plötsliga förändringar vid över
gången från en radie till en annan har cirkulära 



Malmlastningsstationen i Nimba var banans norra ändpunkt. Foto från 1963, Lamcos arkiv. 

kurvor med en radie av 20 000 m lagts in överallt 
där skillnaden i angränsande kurvradier översti
ger 1 promille. Dessa kurvor är lika långa på båda 
sidor av spetsen. 

Bankar och skärningar 
Jordflyttningsarbetena inleddes i oktober 1960. 
Eftersom det inte fanns några vägar i den del av 
området som järnvägen genomkorsade, var det 
första arbete som entreprenören måste genom
föra att bygga en serviceväg utmed den planerade 
järnvägen. Anläggningen av järnvägens under
byggnad skulle enligt planerna vara avslutad i 
mitten av 1962, men på grund av vissa svårig
heter var den inte i huvudsak klar förrän i januari 
1963. Huvudskälet till förseningen var den mycket 
svåra situation som uppstod när tung utrustning 
för jordförflyttning skulle användas under regn
perioderna. 

Allt det förflyttade materialet var, med undan
tag för en viss mängd berg, typisk afrikansk 
laterit. I torrt tillstånd är den ett idealiskt material 
att transportera, men efter en viss mängd regn blir 
den ytterst svår att hantera eftersom maskinerna 
börjar slira i leran. Detta hade även sina effekter 
på kompakteringen av banvallen, och under de 

första driftåren måste omfattande reparationer av 
bankarna utföras på grund av erosion som i 
huvudsak berodde på otillräcklig kompaktering. 
Dessutom verkade sanka områden som skulle 
genomkorsas hämmande på jordflyttnings
programmet. Följande kvantiteter (kubikmeter) 
förflyttades: 

Vanlig jord 
Löst berg 
Sumpjord 
Fast berg 
Sidotag 

Broar 

9 612 000 
118 500 
298 000 
460 500 

1 888 250 
12 377 250 

Totala antalet broar på järnvägen uppgick till 23 
enligt följande: 

A. Två större stålbroar (över St John's River) 
B. Sex mindre stålbroar 
C. 15 betongbroar 

Allmänt sett verkar flertalet broar något över
dimensionerade, och på flera ställen skulle det ha 
räckt med trummor. Även här förtjänar det att 
nämnas, att eftersom inga nivåkurvekartor över 
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Dubbelkulvert i närheten av Nimba. Bilden är från julen 1969, det vill säga från torrperioden då de 
mindre vattendragen nästan har sinat. Foto Raymond Hedman. 

I Buchanan byggdes en viadukt över bangården. 
Foto Raymond Hedman. 
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området fanns tillgängliga när undersökningen 
gjordes var det rätt svårt att avgöra de aktuella 
vattendragens avrinningsområden. 

Trummor 
På grund av karaktären hos den terräng som 
järnvägen genomkorsade och den mycket höga 
årsnederbörden om 4-5000 mm nedlades 698 
Armcokulvertar av korrugerad plåt med en total 
längd av 17 573 m. Trummorna skyddades mot 
korrosion genom dubbla asfaltskikt. 

I ett antal djupa skärningar var det dessutom 
nödvändigt att lägga ner perforerade betongrör 
omgivna av stenskärv för att säkra dräneringen 
av bankroppen. Dessa rör hade en total längd av 
13 800 m. 

Erfarenheterna av Armcokulvertarna var all
mänt goda, men efter drygt tjugo års drift upp
visade en del av dem rostskador på insidan och 
skyddsåtgärder behövde vidtas. 

Mellanstationer 
Antalet mellanstationer med rundspår för malm
tågsmöten och stickspår, huvudsakligen använt 
för uppställning av banarbetsfordon, var nio. 



Mellanstationer 
Namn Avstånd från Huvud- Sido- Stick-

Buchanan spår m spår m spår 

Mokra Town 18 140 958 958 84 
Gaye Peter Town 43 860 940 940 237 
Blezi 72 740 966 966 72 
Grebo 96160 951 950 107 
Bakohn 122 330 919 919 240 
Yila 153 660 998 998 305 
Tropoi 179 880 950 932 277 
Kitoma 210 500 950 953 249 
Sanokole 230 320 946 946 97 

Mellanstationernas läge datorberäknades med 
hänsyn till rullande materiel, linjeprofil och tid
tabell, och endast smärre anpassningar behövde 
göras till de faktiska terrängförhållandena. 

Gaye Peter Town har dessutom ett cirka 700 m 
långt spår till U ni Royal Plantations, medan 
stickspåren i Tropoi och Grebo förlängdes för att 
kunna användas för timmerlastning av de olika 
avverkningsföretag som arbetade i området. 

För att underlätta lastningen av malm i Tokadeh 
byggdes ett sidospår vid km 242, avsett att för
längas om brytningen där hade utvecklats enligt 
planerna. 

Spårläggning 
Enkelspåret var i huvudsak utformat efter speci
fikationer som upprättats av American Railway 
Engineering Association (Area). Räls, mellan
läggsplattor och vanlig rälsspik levererades av 
Betlehem Steel Corporation, medan masonit
mellanlägg och Riipingfjäderspik inköptes i Eu
ropa. 

Rälsen var av typ 132 RE med följande vikti
gare specifikationer: 

Vikt 
Bas 
Höjd 
Huvuddjup 
Huvud 
Midja 
Area 

65,5 kg/m 
152,4 mm 
181,0 mm 
44,5 mm 
76,2mm 
16,7 mm 
83,5 cm2 

Rälerna var tillverkade med Siemens martinpro
cess enligt Areas specifikationer och hade föl
jande kemiska sammansättning: 

C 0,69-0,82 % 
Mn 0,70-1,00 % 
P 0,04 max % 
Si 0, 10-0,23 % 

Rälerna levererades i längder om 11,89 m och 
sammanfogades tre och tre i en stationär Matisa 
brännsvetsningsanläggning i Buchanan innan de 
lades ut i spåret. Av det skälet levererades rälerna 
med oborrade ändar medan de borrade ändarna 
härdades. Den vanliga rälslängden i spåret var 
sålunda cirka 35,65 m. Rälernas Brinellhårdhet 
som nya låg normaltmellan 215 och 239 kp/mm2 

mot 331-401 kp/mm2 för de härdade ändarna. 
Tack vare den höga kolhalten var rälsen mycket 

härdig mot nötning och ytterst mottaglig för 
härdning under trafik. Efter tjugo års drift hade 
slitytans Brinellhårdhet ökat till 385 kp/mm2• På 
grund av den höga axellasten och den omfattande 
malmtrafiken krävdes inledningsvis ett mycket 
omfattande underhåll av skarvarna. För att redu
cera detta underhåll inleddes terrnitsvetsning en
ligt den SmW-process som utvecklats av Essen
företaget Elektro Therrnit i april 1965. Efter vissa 
svårigheter i början, som bland annat berodde på 
olämpliga förvärmningsprocedurer, var termit
svetsningen från mellanstation till mellanstation 
klar i slutet av 1969. Eftersom SmW-processen 
visade sig relativt besvärlig att hantera användes 
senare i stället SkV-metoden. 

Rälsförslitningen har varit ett problem i kurvor 
med radie under 1000 m. För att reducera detta 
ersattes alla standardräler i dessa kurvor med helt 
värmebehandlade räler som herrnitsvetsades en
ligt SkV-metoden. 

Slipning av svetsad skarv. Foto författaren. 
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Rälsbefästningen md fjäderspik motsvarade 
inte alls förväntningarna. Spikarna arbetade sig 
upp och ett stort antal skenankare fick appliceras 
för att förhindra rälsvandring. Spiken tycktes 
helt enkelt vara olämplig vid så tung belastning. 
I kurvor ersattes befästningen successivt med 
fjäderklämmor av typ DE, som bland annat har 
använts av holländska statsjärnvägarna och på 
Ofotenbanan. 

Övergången till fjäderklämmor nödvändig
gjorde emellertid ett fullständigt utbyte av under
läggsplattor vilket gjorde den relativt kostsam. 
Pandrol hade utvecklat en fjäder kallad Hook in 
Shoulder som kunde användas tillsammans med 
underläggsplattor av Areastandard och som inte 
erfordrade borrning, svetsning eller specialverk
tyg. Det bör också nämnas att Pandrolklämman 
särskilt när det gäller montering och avlägsnande 
har stora fördelar framför DE-klämman. Erfa
renheterna från Lamcobanan visade att de speci
alverktyg som behövdes för den senare inte var 
särskilt slitstarka under rådande förhållanden 
utan krävde en hel del underhåll och/eller utbyte, 
vilket är en definitiv nackdel i ett utvecklings
land. Av alla dessa skäl komjärnvägen att stan
dardisera Pandrolklämman tillsammans med fjä
dern Hook in Shoulder. 

Sliprarna i spåret hade dimensionerna 18x23x 
260 cm och var alla av lövved. Följande typer och 
kvantiteter användes: 

Liberianska 
Nordamerikanska 
Brasilianska 

242 250 
283 800 

73 950 
600 000 

De liberianska sliprarna sågades i Lamcos såg
verk i Nimba och var alla arsenikimpregnerade 
enligtBolidenprocessen i Lamcos impregnerings
verk på platsen. Följande träslag användes med 
angivna procentsatser: 

Dahoma (Piptadenia Africana) 50 
Azobe (Lophira alata) 15 
Tali (Erythrophloeum quineense) 10 
Iroke (Clorophora exelsa) 10 
Kokoti (Anopyxis Ealreensis) 5 
Bilinga (Sarcocephalus Diderichii) 5 
Frarnire (Termnalia lvorensis) 5 

Med undantag för sliprarna av kokoti har alla 
klarat sig mycket bra och visat sig ha en livstid 
om minst 15-20 år. 

De nordamerikanska sliprarna importerades 
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direkt från USA och var av ek (96 % ) eller valnöt 
(4 %). Alla hade kreosotimpregnerats i USA. 
Alla eksliprarna utsattes emellertid för svår sprick
bildning vilket allvarligt påverkade deras livs
längd i spåret, som maximalt blev 5-10 år. 

De brasilianska sliprarna importerades direkt 
från Amazonas i Brasilien enligt följande träslag 
och procentandelar: 

Paracuba 35 
Sucupira 23 
Anani 22 
Urniri 8 
Massaranduba 6 
Cumaru 3 
Achua 2 
Ospecificerat 1 

Med undantag för sliprarna av paracuba och 
sucupira var alla brasilianska sliprar arsenik
impregnerade i anläggningen i Buchanan och 
erfarenheterna av dem i spåret var fullgoda. De 
impregnerade visade sig ha en minsta livstid av 
15-20 år medan de oimpregnerade förstördes 
nästan helt efter sex år. 

Ballasten till spåret producerades i två täkter. 
Från den första, N ekree cirka 12 km norr om 
Buchanan, hämtades cirka 50 procent av all bal
last som behövdes för järnvägen tillsammans 
med all sten till hamnbygget. Sedan hamnen 
byggts färdig nedlades denna täkt och alla maski
ner flyttades bort. I den andra täkten, Green Hill, 
som låg vid km 149, fortsattes driften. Där produ
cerades all ballast för järnvägens norra del. 

Den ballast som producerats i Nekree visade 
sig vara av högre kvalitet än den från Green Hill. 
Årsproduktionen kom att stabiliseras kring 40 000 
kubikmeter, vilket räckte till både järnvägen och 
byggverksamheten. 

3 tums toppballast visade sig väl grov att han
tera för stoppmaskinerna och maximistorleken 
reducerades därför till 2,5 tum. 

Spårläggningen började från Buchanan i sep
tember 1961 och nådde Nimba den 2 mars 1963. 
Den tillgick enligt följande: 

1 Utläggning av sliprar. 
2 Utläggning av räls. 
3 Hopskruvning av skarvar. 
4 Spikning av var fjärde sliper. 
5 Tillåtelse för banarbetståg att använda spåret. 
6 Komplettering av spikning. 
7 Utläggning av underballast. 
8 Nivellering med Nordbergmaskiner. 



Några av de Henschelbyggda malmtågsloken i Buchanan, mars 1963. Lamcos arkiv. 

9 Baxning med maskindomkrafter och stopp-
ning med Matisa B-17-maskiner. 

10 Förnyad nivellering. 
11 Utläggning av toppballast (första skikt). 
12 Baxning och stoppning. 
13 Utläggning av toppballast (andra skikt). 
14 Baxning och stoppning. 
15 Slutlig nivellering. 

Även om spårläggningen nådde Nimba i mars 
1963 och trafiken startade ungefär en månad 
senare var själva spåret långt ifrån färdigt. Men 
för att minimera störningarna på linjen befriades 
entreprenören från den slutgiltiga spårjustering
en som i stället utfördes av Lamcos egen ban
underhållspersonal. 

Rullande materiel 
Lok 
Lokparken omfattade 1984: 

14 dieselektriska linjelok Henschel/GM HG 16, 
1950 hp 

2 dieselelektriska linjelok GM SD 10, 1950 hp 
2 dieselelektriska linjelok GM GP 10, 1950 hp 
5 dieselelektriska växellok GM SW 900, 900 hp 
5 dieselelektriska lokomotorer English Electric, 

400 hp 
4 dieselrälsbussar, typ British Rail Intercity 

HG 16-loken varbyggdaavHenschel WerkeAG 
i Kassel på licens från General Motors. De kan 
därför betraktas som skräddarsydda för Lamcos 
järnväg. De var försedda med driv- och trans
missionsutrustning från General Motors Electro 
Motive Division - en V-16 tvåtaktsdieselmotor 
av modell 645E (ursprungligen 567C), huvud
och hjälpgenerator samt elektrisk styrutrustning. 
Motorn hade en effekt av 1950 hp vid 835 rim 
medan huvudgeneratorn tog in 1800 hp. Huvud
ramen och karossen var helsvetsade medan boggi
ramar och boggibalkar var av gjutstål. 

Loket var försett med med två treaxliga boggier 
av typ GM Flexicoil. Varje axel drevs av en 
tvångs ventilerad traktionsmotor från AEG. Axel
lagren kom från SKF och axlarna hade påkrympta 
hjul. 
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Rullande materiel vid Lamcos järnväg. Tabellen sammanställd av Raymond Hedman 

Nummer Är Tillverkare Tillv.nr Typ Anmärkning 
101-103 1961 KVAB 200-202 Lokomotor Z43 Slopade omk 1970 
201-205 1962 GM 26774-26778 Växellok SW-900 
301-310 1962 Henschel-GM 30614-30623 Malmlok HG-16 
311-313 1966 Henschel-GM 30999-31001 Malmlok HG-16 
314 1970 Henschel-GM 31467 Malmlok HG-16 
101-105 ? Engl. Electric ? BR typ 08 Fd British Rail anskaffade 7 4 
315,316 1953 GM 18290, 18293 SD 10, omb. 1980 Fd 111. Centr. Gulf' 
401,402 1956 GM 22115,22125 GP 10, omb. 1981 Fd Ill. Centr. Gulf' 
71 1951 HC ? Rälsbuss YBos Fd TGOJ 54, lev 63 , skrot 69 
72 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 2, lev 64 
73 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 5, lev. 64 
74 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 1, lev 66 
75 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 3, lev 65 
76 1954 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd GSJ 4, lev 66, omb t T-152 
77 1954 ASJ ? Rälsbussläp YBoy Fd GSJ 11, lev 66 
78 1954 ASJ ? Rälsbussläp YBoy Fd GSJ 12, lev 66 
80 1953 ASJ ? Rälsbuss YBo6 Fd SJ 827, lev 69 
4 st, varav en ? ? ? DMUs, power car A.1, Fd British Rail Inter-City, 
hade nr 79096 trailer B.1 lev 72 
? 19552 ? ? Personvagn Bo Fd TGOJ 44 
1001-1025 1962 Ferrostaal ? Ballast car 
2001-2010 1962 Ferrostaal ? Flat car 70 ton 
2101-2120 ? ? ? Flat car 70 ton Fd Raymond Intemational4 

2121-2130 ? ? Flat car 40 ft Fd Raymond Intemational, ej 
tillåtna på linjen, användes i 
hamnväxlingen i Buchanan 

2131-2136 1967 Ferrostaal ? Flat car 70 ton Lev utan boggier 
2201-22?? 1973- Lamco Flat car 70 ton Byggda efter samma ritningar 

som 2001-2010 men med 
amerikanska standardboggier, 
med rullager3 

3001-3005 1962 Ferrostaal ? Box car 
4001--4005 1962 Ferrostaal ? Tank car 
5001-5420 1962 Ferrostaal ? Ore car 
5421-5446 1964 Ore car Ers f förlorade vagnar 6.6 och 

11.10 1963 
5447-5496 1965 Ore car Ers f förlorade vagnar 25.7.64 
5497-5556 1966 Ore car Kapacitetsökning 
5557-5558 1966 Ore car Ers f förlorade vagnar 24.1.66 
5579-5608 1970 Ore car Kapaci tetsökning4 

6001 Lamco Stödvagn för kran 
6002,6003 Lamco Dikesrensare Med Gradall skopa 
7101-7105 1962 Ferrostaal ? Air dump car 50 ton 

? ? ? Low bed flat car Fd PRR lev 69 
? 1963 Cowans & ? Katastrofkran 150 ton 

Sheldon 

1. Två lok anskaffades 1979 och två 1980, oklart vilka som kom vilket år. SD 10 ombyggda 1980 från SD 9, 
GP 10 ombyggda 1981 från GP 9. 

2. Avser ombyggnad. 
3. 1973-76 utökades antalet flat cars med 20 på grund av den ökade timmertrafiken. De nya vagnarna bestod 

dels av ca 10 nybyggen från egen verkstad, dels av ca 10 renoverade 70-tons f.d. Raymondvagnar som 
tidigare inte varit tillåtna på linjen men nu fick boggier från slopade malmvagnar. 

4. 1970 uppgick antalet malmvagnar i tjänst till 506 medan sammanlagt 608 hade anskaffats t.o.m. detta år. 
Således hade 102 vagnar gått förlorade i olyckshändelser. Under perioden fram till 1980 utökades antalet 
malmvagnar gradvis till 518, troligen genom att tidigare slopade vagnar reparerats och åter insatts i trafik. 

28 



Främre sidovy på de tysktillverkade loken med deras mycket amerikanska utseende. 

Bränsletankens kapacitet om 10 000 liter räckte 
för två returresor Nimba-Buchanan inklusive 
växlingsrörelser. Dieselolja användes även för 
kylning och smörjning av injektorerna och åter
fördes till bränsletanken via ett rör. 

Huvudgeneratorn var av likströmstyp och di
rekt förbunden med motorn via en flexibel 
skivkoppling. Generatorns rotor fungerade sam
tidigt som balanshjul för dieselmotorn. 

Loket hade utrustning för multipelkörning, 
dynamisk broms och pneumatisk broms av typ 
Knorr-KE. Den dynamiska bromsen använde 
traktionsmotorerna som generator. Med fulla 
förråd hade loket en total vikt av 176 ton vilket 
gav en axellast av 29,3 ton. Varje lok var utrustat 
med tågradio, fläktventilerad kabin, toalett och 
tvättställ. 

De tretton första loken hade efter 22 års tjänst 
kört närmare 3 000 000 km och underhållits i 
enlighet med General Motors instruktioner för 
exportlok. Enligt dessa bör följande underhåll 
utföras efter det som kommer först av tolv års 
tjänst eller 2 160 000 km: 

Motor - utbyte 

Huvudgenerator - utbyte 
Högspänningskablage - renovering 
Lågspänningskablage - renovering 

Alla motorer och huvudgeneratorer utbyttes mot 
enheter från General Motors. Den ursprungliga 
motortypen 567C byttes till den modernare typen 
645E. 

Flertalet traktionsmotorer ombyggdes av Ge
neral Motors på revisions- och returbasis. Skälet 
var att de hade byggts av AEG enligt ett licens
avtal som inte betraktades som standard av GM. 

Högspänningskablaget hade faktiskt klarat sig 
mycket bra, och enligt mätning var ingen allmän 
förnyelse nödvändig efter tolv år. Vissa kablar 
fick emellertid lov att bytas ut senare. 

Lågspänningskablaget byttes generellt ut efter 
hand. 

Både GPlO- och SDlO-loken förvärvades som 
reviderade enheter från Illinois Central Gulf 
Railway. De varav GM:s standardtyp och revisio
nerna utfördes i ICG:s verkstad i Paducah. 

GM-växelloken SW 900 var av tillverkarens 
standardtyp. De hade en V8 tvåtaktsdieselmotor 
av modell 567C med en effekt av 900 hp vid 835 
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Engelsktillverkat växellok, fd. British Rail class 08, fotograferat 1975, respektive USA-byggt 
växellok, fotograferat 1976. Båda bilderna från Banskolans arkiv. 

---
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Ett av de f d. engelska motorvagnstågen, Lamco-Inter City, som ersatte de svenska rälsbussarna. 
Lamcos arkiv. 

rim. De hade tvåaxliga boggier av gjutstål och en 
totalvikt med fulla förråd på 117 ton, vilket gav 
en axellast av 29,3 ton. De var utrustade med 
samma bromssystem och koppel som linjeloken 
och med tågradio. 

Erfarenheterna av alla slags GM-lok var ytterst 
goda, och tack vare sin robusta konstruktion var 
de särskilt lämpade för trafik med enhetståg. 

Lokomotorerna av English Electrics tillverk
ning köptes begagnade av British Rail 1973. 
Innan de transporterades till Liberia hade de fått 
en allmän översyn av Brel i Derby samt utrustats 
med centralkoppel och Knorr-KE-bromsar. De 
användes enbart för växling på bangårdarna i 
Buchanan och Nimba och avsåg i första hand att 
ersätta de SW-900-lok som dittills hade använts 
till detta. 

Dieselmotorvagnarna av typ Inter-City köptes 
1972 från British Rail som ersättning för de 
gamla SJ-motorvagnarna av typ YBo6. Innan de 
transporterades till Liberia fick de en fullständig 
översyn och renovering av Brel. 

Godsvagnar 
Malmvagnarna levererades dels av Ferrostaal i 
Essen, dels av Klöckner, Humboldt, Deutz i 
Köln. Förutom tio N-vagnar som byggdes på 
Lamcos centralverkstad i Nimba levererades alla 
andra vagnar (bortsett från de som efter bygg
perioden övertogs från Raymond) av Ferrostaal. 
Malmvagnarnas tvåaxliga boggier i gjutstål var 
tillverkade av den belgiska firman Hernicot en
ligt AAR:s standardutformning. Alla axlar hade 
ursprungligen rullager från SKF. Eftersom dessa 
erfordade fullständigt underhåll efter 150 000 
km, det vill säga praktiskt taget årligen, ersattes 
de successivt med Timken AP-rullager som be
hövde underhåll efter 500 000 km, alternativt åtta 
år. 

Den första serien malm vagnar levererades med 
presspassade hjul, men på grund av dåliga erfa
renheter hade alla vagnar i den senare serien på
krympta hjul. Hjulen beställdes ursprungligen 
från Tyskland i enlighet med AAR:s specifika
tion M-107-59 (nu M-107-66) klass C. 

Det visade sig emellertid av tekniska skäl som 
sammanhängde med axellasten på 30 ton att 
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Prototypen till malmvagn, fotograferad 1962. Lamcos arkiv. 

hjulringarnas fulla tjocklek inte kunde utnyttjas. a) kommunikation mellan sändaren i Nimba, 
Efter detaljerade undersökningar fastställdes linjeloken och underhållsfordonen (trafikradio), 
därför att standardhjul i enlighet med AAR:s b) bangårdsrörelser (växlingsradio). 
design CJ36 var den mest ekonomiska och lämp- 5 Ett bantelefonsystem för telefoni på partled-
liga typen under rådande förhållanden. Alla hjul ningsbasis mellan å ena sidan telefonväxlarna 
byttes utefterhandochdenyaklarade trafiken till i Lower Buchanan och Nimba, å andra sidan 
full belåtenhet. mellanstationerna. 

Fjärrblockering 
och kommunikation 
År 1960 fick holländska Philips Telecommuni
catie Industrie uppdraget att leverera och instal
lera ett komplett, integrerat signal- och tele
kommunikationssystem. Projektet bestod av: 

1 Ett fjärrblockeringssystem (CTC) för central
styrning från Nimba av hela järn vägstrafiken. 

2 Ett radiolänksystem för överföring av telefoni, 
telegrafisk fjärrstyrning, omläggning av sig
naler etc. mellan Nimba, Lower Buchanan och 
mellanstationerna. 

3 Ett system med bärvågstelefoni som anpassade 
de enskilda signalerna för överföring via radio
länksystemet. 

4 Ett radiokommunikationssystem typ VHF för 
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6 Master för radiolänk- och VHF-näten. 
7 Utrustning för att garantera obruten tillförsel 

av kraft till kommunikationsutrustningen. 
8 Fjärrstyrningsutrustning för centraliserad över

vakning och styrning från Nimba av all utrust
ning på mellanstationerna. 

I Lower Buchanan installerades utrustningen i 
huvudradiobyggnaden, med undantag för kon
trollutrustningen som fick sin plats i länkstugan. 
Den senare var belägen utmed spåret vid km 3,6. 
I Nimba installerades hela utrustningen i huvud
radiobyggnaden. På båda ställena placerades de 
två dieselgeneratoraggregaten i en särskild bygg
nad. 

På mellanstationerna fanns tre slags byggna
der: ett krafthus som innehöll det dubblerade 
dieselgeneratoraggregatet, ett relähus med utrust
ningen för fjärrblockering och fjärrövervakning 
samt en länkstation med radiorelä-, bärvågs- och 



VHF-utrustningen. Nära den senare byggnaden 
restes även masten. 

Konstruktionen av all kommunikationsutrust
ning byggde på smidig utbytbarhet mellan olika 
fuktionella enheter. Särskilt användes i utrust
ningen för fjärrstyrning, bärvågstelefoni, radio
länk och fjärrövervakning Philips konklavkon
struktion, med separata tillslutna och lufttäta 
behållare som kopplades in i panelerna. En del av 
detta system stod klart för användning i novem
ber 1962. Efter den ursprungliga installationen 
utfördes även av Lamco viss modifikation och 
utbyggnad, till exempel utrustning för automa
tisk överkoppling av mellanstationernas genera
torer. Efter anläggningen av malmlastningsspåren 
i Tokadeh omplacerades dessutom radiomasten 
vid Old Serpentine till huvudradiobyggnaden i 
Nimba medan överdragsstationerna flyttades till 
själva Tokadeh tillsammans med en ny mast. 

Längre fram beskrivs den omfattande förnyelse 
och modifikation av det ursprungliga Philips
systemet som gjordes 1976-1980. Närmast föl
jande beskrivning gäller den ursprungliga instal
lationen, av vilken vissa delar bevarades. 

Fjärrblockering 
För överföring av styrimpulser och indikationer 
mellan kontrollcentralen och mellanstationerna 
användes ett elektroniskt tidmultiplexsystem. 

Alla mellanstationer mottog styrimpulser på 
en gemensam kanal medan varje mellanstation 
hade en egen kanal för indikationer. Varje mellan
station hade dessutom sin egen selektionskod 
som bestod av tre positiva och tre negativa pulser. 
Alla styrimpulser till en viss mellanstation sän
des samtidigt efter intryckning av vederbörande 
startknapp. 

Inklusive ofrånkomliga fördröjningar på kon
trollpanel och mellanstationer låg överförings
tiden för samtidiga styrimpulser mellan 1,3 och 
2,4 sekunder. Tiden för mottagning av en indika
tion var i genomsnitt 0,6 sekunder med ett maxi
mum av 1,2. 

Det integrerade kommunikations- och signal
systemet bestod av en tågledningscentral i Nimba, 
nio fjärrstyrda mellanstationer (Sanokole till 
Mokra Town) och terminalen i Lower Buchanan. 
Signalutrustningen i Nimba styrdes direkt via 
tråd. Alla styrimpulser till mellanstationerna 

"Flatcar" nr 2103,före detta Raymond lnternational, har här renoverats och försetts med moderna 
boggier (från havererade malmvagnar). I bakgrunden pelletsverket i Buchanan. Foto Raymond 
Hedman. 
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överfördes via en och samma tidmultiplexa sän
dare. För denna sändare fanns en fullständig 
(inklusive krafttillförseln) reservanläggning som 
kunde kopplas in via ett reglage på kontrollpane
len. Detta bedömdes som nödvändigt för att 
garantera att de nödvändiga styrimpulserna ome
delbart skulle kunna överföras med hjälp av 
reservsändaren även om någon del av den ge
mensamma styrsändaren av någon anledning 
upphörde att fungera. 

Alla kommandon från denna anläggning för 
omställning av växlar, signaler etc. på mellan
stationerna matades, tillsammans med en identi
fikation av mellanstationen, in i en tidmultiplex 
sändare. Signalerna från denna sändare upptog 
en egen telegrafkanal och överfördes till alla 
mellanstationer via ett bärvågssystem och en 
7 000 MHz radiolänk. Den fullständiga signalen 
mottogs på alla mellanstationer, men ordern gick 
vidare till fjärrstyrningssystemet bara på den 
mellanstation som svarade mot tidmultiplexens 
stationskod. Den faktiska situationen på varje 
mellanstation (växelläge, signalsituationer etc.) 
återfördes kontinuerligt till Nimba via det tid
multiplexa systemet och visades på fjärrstyr
ningspanelen. Spårledningar fanns endast instal
lerade på mellanstationerna samt på bangårdarna 

i Nimba och Buchanan. Dessutom var varje 
mellanstation förbunden med de närmast lig
gande genom ett dubbeltonigt låssystem som 
skulle hindra en sektion från att klargöras så 
länge det fanns ett tåg på den. Sektionen kunde 
klargöras först sedan den magnetförsedda sista 
vagnen i ett tåg hade passerat vederbörande de
tektor. Detektorer fanns placerade på båda sidor 
om mellanstationerna. 

För att ytterligare öka järnvägens säkerhet in
stallerades 197 4-1977 ett ATC-system (lntegra
type ISR 72). Det kunde framtvinga bromsning 
av normala tågrörelser vid ankomsten till in- och 
utfartssignaler om fara hade uppstått, och fung
erade som automatiskt tågstopp om hastigheten 
överskred bromsmarginalerna eller om en signal 
som stod på stopp passerades. Systemet fram
tvingade även hastighetsbegränsningar ute på 
linjen, antingen i utförslutningar eller vid ban
arbete. 

ATC-systemet (som finns utförligt beskrivet i 
en artikel av Railway Gazettes oktobernummer 
197 6) togs emellertid senare ur drift, framför allt 
beroende på vandalism utmed linjen som orsa
kade skador på permanentmagneterna. 

Inom Nimbaterminalen och i sektionen fram 
till malmlastningsstationen fanns ett lokalt CTS-

En kran röjer efter en urspåring i djungeln. Lamcos arkiv. 
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Växellok 105 i Buchanan. Observera "soltaket" och den utbyggda "rangerplattformen" över 
centralkopplets infästning. Foto Raymond Hedman. 

system för styrning av växelrörelserna. I viss ut
sträckning använde man sig av dvärgsignaler och 
huvudsignaler. Som ovan nämnts styrdes väx
lingsrörelserna på bangården i Nimba upp till 
malmlastningsfickorna från en särskild anlägg
ning. 

Varje mellanstation kunde dessutom styras 
lokalt sedan tågklareraren i Nimba utfört vissa 
handgrepp på sin kontrollpanel. Spårledningarna 
var inrättade så att lokala operationer kunde ut
föras endast om inga vägar var låsta. En tågväg 
frigjordes sedan den första spårledningen, i vil
ken en elektriskt manövrerad omkopplare var 
monterad, blivit fri efter passagen av det tåg för 
vilket en tågväg hade lagts. Det betydde att ett 
ankommande tåg måste klargöra den första spår
ledningen innan lokala operationer kunde bevil
jas. Så länge som sådana pågick kunde tåg
klareraren inte manövrera växelmotorerna eller 
ställa om signaler. På den mellanstation där lo
kala operationer utfördes kunde växlaren lägga 
om växlar men inte ställa om signaler. 

Radiolänksystemet 
Den utrustning som användes för radiolänk
systemet arbetade med frekvensmodulation på 
7000 MHz-bandet och kunde hantera kanaler 
med upp till 4 kHz bredd. Detta gav systemet en 
hundraprocentig reserv för utbyggnad. 

På alla platser utom i Old Serpentine och 
Nimba bestod antennsystemet av paraboler med 
en diameter av 2, 10 m, kopplade till sändaren/ 
mottagaren via en kortvågsledare och en passiv 
reflektor om 180x240 cm i mastens topp. 

Detta arrangemang eliminerade de stora för
lusterna vid långvågsöverföring samt reduce
rade kostnaderna för material, installation och 
underhåll. Parabolantennen täcktes med enradom 
som hindrade den från att dränkas i vatten. 

På grund av den låga masthöjden i Old Serpen
tine och Nimba placerades parabolantennerna 
direkt på toppen av masterna där. För den korta 
förbindelsen mellan Old Serpentine och Nimba 
användes parabolantenner med en diameter av 
endast 120 cm. 
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Bärfrekvenssystemet 
Bärfrekvensutrustningen var helt transistorise
rad. Systemet var inrättat för överföring av 24 
kanaler inom bandet 12-108 kHz och utnyttjades 
enligt följande: 

12 kanaler för telefoni mellan Nimba och Buchanan 
4 kanaler för telefoni till Sanakole, Yila Camp, 

Green Hill Quarry och Gaye Peter Town 
2 kanaler för partledning till alla mellanstationer 
1 kanal för VHF-radiosändning 
3 kanaler för tidmultiplex- och dubbeltonssändning 
2 reservkanaler 

En utbyggnad utöver 24 kanaler möjliggjordes 
genom installation av ännu ett bärvågssystem. 
Som nämnts var radiolänkutrustningen förbe
redd för upp till 60 kanaler. 

Kanalerna 1-12 på bandet 12-60 kHz använ
des för stamlinjerna mellan Nimba och Lower 
Buchanan. Alla andra kanaler, som individuellt 
förband terminalstationerna med mellanstatio
nerna, upptog frekvensbandet 60-108 KkHz. 

Malmtågslok nr 303 vid tanknings- och service
bryggan i Buchanan. Foto Raymond Hedman. 
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VHF -kommunikationssystemet 
För radiokommunikationen mellan trafik
ledningscentralen i Nimba och tåg, underhålls
fordon, arbetslag etc. användes ett VHF-system. 
Detta serviceradiosystem var avsett för kommu
nikation med lok, tjänstefordon och annat utmed 
spåret. Systemet kontrollerades uteslutande via 
trafikledningscentralen i Nimba. 

Varje mellanstation var utrustad med en VHF
sändare som fjärrstyrdes från Nimba via tid
multiplexsystemet. Röstöverföring till och från 
centralen i Nimba och mellanstationernas sän
dare/mottagare sköttes ursprungligen genom 
bärvågs- och radiolänk. Radiosamtal från exem
pel vis ett tåg till Nimbacentralen initierades ge
nom en tonsignalering som togs emot på mellan
stationerna och via tidsmultiplexen överfördes 
till och presenterades för tågklareraren i Nimba. 
Tidmultiplexsystemet ersattes senare med ett 
system som fyllde motsvarande funktioner. 

Bantelefonsystemet 
För bantelefonsystemet användes två partled
ningslinjer som båda var förbundna med tele
växlarna i Nimba och Lower Buchanan. Utrust
ningen var heltransistoriserad och innesluten i 
små väggmonterade boxar som var helt damm
och fukttäta. 

Partdelningslinjen var kopplad till radiorelä
systemet. Den som använde linjen kunde ringa 
upp varje abonnent vid endera växeln genom att 
slå ett riktnummer före abonnentnumret. Även 
mellanstationer på samma partdelningslinje 
kunde ringas upp. Eftersom en partdelningslinje 
är en enda krets till vilken flera mellanstationer är 
kopplade parallellt, kunde bara ett samtal i taget 
föras. 

I vissa fall kunde ett samtal vara så angeläget 
att det inte kunde vänta tills linjen var klar. För 
den skull var partdelningslinjens mellanstationer 
försedda med påskyndningsutrustning. Genom 
att trycka ner en knapp kunde den användare som 
ville ringa koppla in sig på den upptagna linjen, 
och en tickande signal angav att en tredje part 
hade kommit in. Denna tredje part kunde sedan 
uppmana de båda andra att avsluta sitt samtal. Så 
snart en av_ dem lagt på luren var linjen klar och 
den önskade förbindelsen kunde åstadkommas 
med hjälp av fingerskivan. 

Radiomasterna 
Masternas lokalisering och höjd hade bestämts 
med hjälp av höjdkartor som byggde på flygfoton 



Upptill: Före detta TGOJ-rälsbuss som kom till Lamco 1963, samma år som bilden är tagen. Lamcos 
arkiv. Nedtill: Rälsbuss nr 75 redo för avgång med chartergäster som varit påjulbesökstrax efternyår 
1970. Foto Raymond Hedman. 
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och på information som erhållits vid fältunder
sökningar. Andra faktorer som spelade in var 
kostnaden för tillfartsvägar, platsens tillgänglig
het, underhållsmöjligheter etc. Vid Old Serpen
tine, Kitoma, Grebo och Gaye Peter Town fick 
masten och överdragsstationen förläggas på visst 
avstånd från relähuset och generatorbyggnaden 
för att stå tillräckligt fritt. 

Vid bestämningen av masthöjden utgicks från 
en fri höjd av 25 m över varje hinder. Den mar
ginalen innefattade 0,6 Fresnelzon, kartans otill
förlitlighetsgrad och vegetationens tillväxt. 

Som redan berättats flyttades radiomasten vid 
Old Serpentine till huvudradiobyggnaden i Nimba 
när malmlastningsstationen i Tokadeh öppna
des, medan en annan mast restes i själva Tokadeh. 
I stället för att gå huvudradiobyggnaden-Old 
Serpentine-Sanokole gick signalerna nu huvud
radiobyggnaden-Tokadeh-Sanokole. 

Nedan ges en sammanställning av masternas 
placering, höjd och nivå: 

Plats Masthöjd Höjd över 
havet 

Lower Buchanan 63 6 
Mokra Town 99 40 
Gaye Peter Town 1 99 107 
Blezi 150 181 
Grebo2 78 230 
Bakohn 63 210 
Yila 135 225 
Tropoi 99 250 
Kitoma3 63 395 
Sanokole 99 432 
Old Serpentine4 18 1000 
Nimba 12 520 

1 Masten ungefär 300 m från spåret. 
2 Masten på toppen av en kulle, cirka 1000 m från 

mellanstationen. 
3 Masten på toppen av en kulle, cirka 7500 m från 

mellanstationen. 
4 Masten nära baspunkten Old Serpentine, cirka 

3000 m från huvudradiobyggnaden. 

Masterna var tillverkade av den holländska fir
man Polynorm. Det fanns två typer, en duplexmast 
upp till 99 m och en triplexkonstruktion däröver. 
Båda typerna var sammanfogade av prefabrice
rade (triangulära) standardsektioner med 3 m 
längd och 374 mm öppning. Alla strukturella 
förbindelser var vårtsvetsade. En sida i varje 
sektion var försedd med steg för att underlätta 
klättring. Duplexmasterna bestod av två pelare 
på 2,85 m avstånd från varandra, triplexmasterna 
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av tre pelare på samma inbördes avstånd. En 
plattform i toppen på båda masttyperna förenk
lade underhållet samt inställningen av reflektorer 
och varningsljus. Stegen utmed den ena pelaren 
var försedd med en säkerhetskonstruktion. Mas
terna dimensionerades enligt Retmastandard Tr 
116 för en vindhastighet av 31 m/s. Duplex
masterna hade fyra, triplexmasterna tre uppsätt
ningar gajlinor av typ Felten och Guilleaume. 

Alla masterna hade flygvarningsljus med glöd
lampor av extra lång livslängd, med dubbelljus i 
toppen och 0-3 mellanljus beroende av mast
höjd. 

Generatorutrustning 
För att säkra kraftförsörjningen till kommunika
tionsutrustningen i Nimba, Lower B uchanan och 
mellanstationerna användes dieselgenerator
aggregat av märket Samofa, modell 2-S-108. 
Mellanstationernas utrustning bestod av två 
dieselgeneratorer om 15 kVA, komplett med 
bränsletank, startbatterier och automatisk om
kopplare. Bränsle- och smörjoljetankarnadimen
sionerades för en månads kontinuerlig drift. 

Dieselmotorerna var av vattenkyld typ, två
cylindriga fyrtaktsmotorer med en effekt av 24 
hp vid 1200 r/m på havsytans nivå eller 22,8 hp 
vid samma varvtal på 2000 m höjd. Motorn var 
flexibelt kopplad till en självreglerande, själv
magnetiserande enfas växelströmsgenerator, vat
tentät och med radiostörskydd. Generatorn hade 
en effekt av 15 kVA, en effektfaktor av 0,85, 
220 V spänning med 2 % variation och en frek
vens av 60 Hz med 2 % variation vid 1200 rim. 

Motorn och generatorn var monterade på en 
gemensam, svetsad stålram, som i sin tur var 
fastgjord på ett betongfundament. 

Fjärrblockeringsutrustning 
Alla mellanstationer var ju obevakade samt över
vakade och styrda enbart från Nimba. Av det 
skälet hade systemen för fjärrstyrning och över
vakning följande utrustning: 

1 Fjärrstyrning med cirka 26 funktioner vid varje 
mellanstation. 

2 Fjärrstyrning med tre funktioner för VHF-ra
dion vid varje mellanstation. 

3 Fjärrindikation med 26 fjärrblockeringsfunk
tioner och 13 radiofunktioner vid varje mellan
station. 

4 Sammankoppling i båda riktningarna mellan 
två angränsande stationer. 



För styrfunktionema användes en heltransistori
serad multiplexutrustning. 

För att öka tillförlitligheten vid hanteringen av 
tågtrafiken var kontrollfunktionerna för fjärr
blockering och VHF-radio inte kombinerade utan 
uppdelade på två helt separata multiplexsystem. 
Av samma skäl förlades de operativa telegrafi
frekvenserna till skilda frekvenskanaler. Fjärr
indikationerna i CTC-systemet visades på fjärr
blockeringspanelen medan de fjärrindikationer 
som gällde telekommunikationerna visades på 
en särskild panel i elektronikverkstaden i Nimba. 

Modifikationer och förändringar 
Eftersom Philipssystemet var praktiskt taget det 
enda i sitt slag som levererats till en järnväg, och 
som Philips av olika skäl hade avbrutit tillverk
ningen av systemet redan 1968, blev det allt 
svårare att vidmakthålla utrustningen på den 
höga nivå av operationell tillförlitlighet som er
fordrades för järnvägens säkerhet. Dessutom hade 
Philips sedan 1968 avbrutit produktionen och 
lagerhållningen av reservdelar för systemet, även 
om de på vår begäran visade sig villiga att tillhan
dahålla skräddarsydda reservdelar. Detta blev 
emellertid ytterst kostsamt och tidskrävande. 

Philipssystemet gav inte trafikledaren någon 
specifik information om antalet tåg, tjänstefordon 
och/eller arbetslag inom varje blocksträcka och 
säkerheten byggde därför enbart på hans bok
föring av rörelserna inom olika blocksträckor. 
Främst av detta skäl beslöts det 1975 att ersätta 
delar av Philipssystemet. 

De grundläggande kraven vid ett utbyte var 
följande: 

1 Den nya utrustningen skulle vara av modem 
utformning och i full enlighet med järnvägs
operatörers krav på säkerhet och tillförlitlig
het. 

2 Det befintliga lokala förreglingssystemet på de 
båda terminalbangårdarna och de tio mellan
stationerna skulle behållas. 

3 Modernt utformad utrustning skulle anskaffas 
för att förbättra övervakningen och styrningen 
av de enkelspåriga blocksträckoma mellan sta
tionerna och därmed skapa ökad operationell 
säkerhet. 

4 Den anskaffade systemtypen skulle om så öns
kades möjliggöra i grunden enkla utbyggnader 
och modifikationer som minimalt störde de 
normala operationerna. 

5 Tillfredsställande support och försörjning med 

reservdelar skulle garanteras för en period av 
minst 15 år från leveransdatum. 

Med utgångspunkt från den befintliga utrustning
ens faktiska kondition försiggick därpå utbytet 
enligt följande: 

1 Utbyte av radiolänksystemet utmed hela järn
vägen, det vill säga av både radiorelä- och 
bärtelefonisystem. 

2 Utbyte och utbyggnad av huvudtelefonväxlama 
i Nimba och Buchanan. 

3 Utbyte av fjärrblockeringsapparaturen i hu
vudradiobyggnaden i Nimba. 

4 Utbyte av fjärrblockeringssystemet på de tio 
mellanstationerna och två terminalbangår
darna. 

5 Byte från ett blockskyddssystem som byggde 
på detektering av sista vagnen (med änd
magneter på det sista fordonet kombinerat med 
magneter i spåret) till ett system som byggde på 
genomgående spårledningar. 

6 Installering av ett datoriserat övervaknings
system som kunde ge tågklareraren fullständi
gare information och möjliggöra en säkrare 
styrning av trafiken på banan. 

Efter utförliga och detaljerade förfrågningar och 
undersökningar hos flera tillverkare av detta slags 
utrustning beslöts och genomfördes följande: 

1. Radiolänksystemet ersattes med utrustning som 
levererats av firman Farinon i San Francis
co. Jämfört med det gamla systemet med dess 
kapacitet av 24 kanaler hade det nya en 
förhöjkapacitet av upp till 120 kanaler. En utför
lig modifikation av kanalfördelningen kunde gö
ras. Dessutom saknade det gamlas ystemet batteri
reserver utmed linjen vilket i praktiken innebar 
att kommunikationerna helt avbröts vid ett 
generatorfel. Farinonsystemet kompletterades 
med en batterireserv som räckte 18 timmar. Det 
partlinjebaserade telefonsystemet ersattes med 
en utrustning som gav varje station egen linje. 

2. Huvudtelefonväxlarna, med en sammanlagd 
kapacitet av 900 abonnenter (500 i Nimba, 400 i 
Buchanan) och tolv stamlinjer mellan Nimba och 
Buchanan ersattes med ett system som hade en 
sammanlagd kapacitet av 1400 abonnenter (800 
i Nimba, 600 i Buchanan) och 19 stamlinjer. 
Utrustningen levererades av Stuttgartföretaget 
Standard Elektrik Lorenz. 
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En Kalmarbyggd dressin. Bakom den en lokomotor av Z43-typ i mars 1963. Lamcos arkiv. Nedtill: T 
1005 i Nimba1969. Den totalhavererade någon vecka efter det att foto tagits av Raymond Hedman. 
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3. Fjärrblockeringssystemetersattes med en kom
bination av system levererade av LM Ericsson 
och General Railway Signalling, Rochester, USA. 
Ericsson tillhandahöll sittfjärrblockeringssystem 
JZA 711 medan GRS levererade sitt system Tra
kode. De stod också för ett datorbaserat över
vaknings- och larmsystem, MIS. 

Ericssons system JZA 711 är ett elektroniskt 
fjärrblockeringssystem utformat för att passa till 
en rad olika tillämpningar. Kommandon och 
indikationer överförs på en enda kanal, genom 
tidmultiplexteknik via en 7000 Mc/s radiolänk, 
med standardmodem kopplade till överförings
utrustningen. Systemet har en konventionell in
dikationspanel och styrningen sköts från tang
entbord. 

I MIS-systemet presenteras alla fältstatus- och 
systemförhållanden på två färgvideoskärmar. 
Översiktsskärmen ger en allmän överblick av 
spårsystemet (med hjälp av stiliserad grafisk 
representation) inklusive stationsnummer, läge 
för tåg med angivet nummer, riktning etc., medan 
en annan skärm detaljerat visar en viss mellan
station inklusive ockuperade spår med tågs num
mer och färdriktning angivna, tillsammans med 
individuellt läge för växlar och signaler, larm etc. 
Tågklarerarens kommandon till datorn går via ett 
tangentbord. 

Trakodesystemet detekterar tågen kontinu
erligt mellan stationerna, samtidigt som det till
handahåller ett helsäkert signalmedium från 
mellanstation till mellanstation. Systemet är en 
utveckling av den grundläggande spårlednings
principen där energi tillförs rälsen i sektionens 
ena ände och detekteras av ett relä i den andra. I 
den mest basala utformningen är det helt enkelt 
så att hjulen och axlarna på varje järn vägsfordon 
inom sektionen kortsluter energikällan och berö
var reläet dess energi, vilket får det att frigöras. 
Frigörandet avladdar kretsar som annars skulle 
låta signaler visa klart i den aktuella block
sträckan, tillåta omläggning av växlar etc. Detta 
system kom att användas inom järnvägens sta
tionsområden. 

Trakodesystemet utnyttjar energipulser som 
går in i rälerna och överförs genom alla spår
ledningarna i ett visst block. Pulserna ges med 
regelbundna intervall - cirka 1,5 till 2 sekunder 
- och själva pulserna är av cirka 0,25 sekunders 
varaktighet. Genom att välja den tillförda energins 
polaritet på basis av förhållandena på sändarsidan 
och fastställa respektive polaritet på mottagar
eller reläsidan vidarebefordras två olika typer av 

informationsstatus - en för varje polaritet. Dess
utom kan Trakodesystemet generera dubbel pulser 
- två pulser av motsatt polaritet i snabb följd, med 
ett längre intervall mellan dem. Medan enkel
pulserna kallas "positiva" och "negativa" alltef
ter polariteten hos en viss räl i förhållande till den 
andra, kan dubbelpulserna vara av sekvensen "-/ 
+"eller"+/-", vilket medgör överföring av ytter
ligare två slags statusinformation - en möjlig 
summa av fyra utöver den fullständiga brist på 
pulser som inträffar när spårkretsen är sluten. 

Varje ände av en viss spårledning fungerade 
omväxlande som sändande och mottagande punkt. 
Pulserna från den ena till den andra överfördes i 
intervallerna mellan pulser i motsatt riktning. 
Genom att göra karaktären hos pulserna i varje 
riktning beroende av förhållandena vid respek
tive sändarsida och sedan tolka dem på motsatt 
sida fick man alltså ett kontinuerligt informations
utbyte mellan de båda punkterna. 

Den direkta sändnings- och mottagnings
utrustningen i varje ytterkant av mellanstationen 
var belägen i ett skåp intill linjen, i anslutning till 
infarts signalens isolerade anslutningar. Alla kret
sar till blocksignalerna fanns i sådana skåp. 

Överdragskretsarna bestod helt enkelt av ett 
par spårreläer som förband batteriet med rälerna 
på ena sidan av dess isolerade anslutningar med 
samma polaritet som togs emot på den andra 
sidan. När den aktuella spårlängden var större än 
vad som kunde hanteras av en ensam spår ledning, 
gjorde överdragskretsen att spåret kunde uppde
las i två kortare kretsar som sedan fungerade i 
följd. Den faktiska längden hos en spårledning 
bestämdes i första hand av den ballastresistens 
( elektriskt läckage från räl till räl) som rådde 
under "värsta tänkbara" förhållanden och av räls
shuntningsegenskaperna hos de olika fordonen, 
återigen under "värsta tänkbara" förhållanden 
(till exempel ett lätt tvåaxligt fordon). 

På stationerna använde sig det sist installerade 
systemet av fast spänningssatta spårkretsar som 
matades direkt från likriktare. Eftersom Trakode
spårreläerna var känsliga för växelströmspulsa
tioner hämtades den faktiska spårenergin från 
batterier. I skåpen vid mellanstationerna och 
blocksignalerna kom batteriernas energi från en 
eller två nickel-kadmiumceller (beroende på spår
egenskaperna) vilkas spänning hölls uppe ge
nom en likriktare matad från en lokal växelströms
källa. På stationerna kom växelströmmen från de 
befintliga generatorerna. Trakodesystemets 
överdragsskåp drevs av primära batterier (fyra 
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serie-parallellkopplade Edison Carbonaireceller ), 
eftersom det skulle vara opraktiskt att installera 
dieseldrivna generatoraggregat för att förse dem 
med växelström. 

Systemet hade en hög shuntkänslighet, det vill 
säga förmåga att detektera närvaron av tåg med 
låg vikt såsom banarbetstrallor, och medgav an
vändning av relativt långa spårkretsar. 

Vad ballastresistensen beträffar kan det vara 
värt att nämna att det ursprungligen förutsatta 
värdet 15 ohm verkade alldeles för högt, särskilt 
under regnperioden, och att ett värde om 5 ohm 
var långt mer realistiskt. Detta innebar också att 
avståndet mellan överdragsenheterna fick mins
kas från 9 ,5 till cirka 5 km och att fler enheter 
följaktligen fick installeras. 

Det måste konstateras att samverkande system 
som utformats och levererats av olika tillverkare 
var långt ifrån lätta att hantera, och även om 
skälen för en kombination av Ericsson- och GRS
utrustning var av teknisk art och ville kombinera 
den bästa tekniken från båda tillverkarna, fanns 
det en rad nackdelar med avseende på garanti, 
och systemet bör därför inte allmänt rekommen
deras. 

Underhåll och tillförlitlighet 
Förebyggande underhållsprogram och scheman 
utvecklades för allt reguljärt underhållsarbete. 
Detta resulterade i lägre felfrekvens och under
hållskostnader. 

Systemet hade uppvisat en hög grad av säker
het och tillförlitlighet. Den mest väsentliga ut
rustningen var dubblerad, som radiolänken (au
tomatisk överkoppling) och de dieseldrivna gene
ratoraggregaten på varje mellanstation. Särskild 
uppmärksamhet måste visas de mycket svåra 
atmosfäriska förhållandena, med bland annat täta 
och intensiva åskväder. Spårledningarna behövde 
justeras mellan regn- och torrperioder. Omfat
tande åskskydd fick installeras på alla kablar för 
att förhindra skador. Det mesta av utrustningen 
fanns installerad i luftkonditionerade lokaler. 

Trafik 
När trafiken inleddes den 19 april 1963 var 
varken rälssvetsningen på banans norra del eller 
signalsystemet färdiga. Nedsatt hastighet gällde 
för hela linjen vilket gav malmtågen körtider om 
11-12 timmar. Tågen kördes endast om natten 
för att möjliggöra ett obrutet spårsvetsningsar
bete liksom förbättringar av banvallen under 
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dagtid. Det var endast den rullande materielens 
mycket goda köregenskaper samt driftpersonalens 
förmåga och skicklighet som gjorde att trafiken 
alls kunde starta vid denna tid. Maskinpersonalen 
instruerades dessutom att köra huvuddelen av 
sträckan med hastigheter som medgav ett snabbt 
stopp vid oväntade hinder. Eftersom inga signa
ler eller växelmaskiner utan endast manuellt ope
rerade och låsta växlar fanns installerade på 
mellanstationerna vid denna tidpunkt, klarerades 
tågen med hjälp av detaljerade tågorder via radio 
från trafikledarna i Nimba. 

I många år var sedan hela järnvägen i god 
kondition och driften var så modern och säker 
som avsikten varit. Med hänsyn till spårunder
hållet fick emellertid de lastade och tomma 
malmtågens hastighet begränsas till 60 respek
tive 70 km/h. Ett lastat malmtåg kunde därför 
köras från Nimba till B uchanan på cirka fem och 
en halv timme vilket innefattade en viss marginal 
för avbrott. Ett tomt malmtåg behövde fem tim
mar från Buchanan till Nimbainklusive två stopp 
för tågmöten. Den allmänna medelhastigheten 
var sålunda cirka 48 km/h för lastade tåg, vilket 
sågs som fullt godtagbart med tanke på lokens 
relativt låga dragkraft och de starka lutningarna 
som begränsade hastigheten till cirka 25 km/h på 
åtskilliga ställen. 

Härintill visas den grafiska tidtabellen för 1981. 
Tåg 11, 13, 15 och 17 är lastade malmtåg bestå
ende av tre lok och nittio malmvagnar med en 
bruttovikt av cirka 11 000 ton, medan tåg 19 och 
21 består av upp till två lok och sextio malm
vagnar med en bruttovikt om cirka 7400 ton, av 
vilka tåg 19 hade lastats i Tokadeh. Tåg 12, 14, 
16, 18, 20 och 22 är tomma malmtåg medan tåg 
51 , 52, 53 och 54 är resandetåg (motorvagnar). 
Vid malmlastning i Nimba växlades trettio vag
nar i taget med ett ensamt tåg lok eller två multipel
kopplade växellok på den fyra kilometer långa 
sträckan med 20 promilles stigning från terminal
bangården till malmfickorna. Sex malmfickor 
med en kapacitet av vardera 2000 ton och en total 
kapacitet av 12 000 ton möjliggjorde lastning av 
sex vagnar åt gången. Varje ficka hade två luckor 
och varje malm vagn stod under lastningen på en 
elektronisk våg i spåret som automatiskt styrde 
lastningen till 95 ton. Varje returresa med en 
grupp om trettio vagnar för lastning av 2850 ton 
malm, inklusive nödvändig lokrundgång, inspek
tion och bromsprov av malmvagnarna tog om
kring en timme och 15 minuter, av vilket endast 
15 minuter behövdes för lastningsproceduren. 
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När 90 eller 60 vagnar hade lastats växlades de 
tre linjeloken från lokverkstaden till vagnarna 
efter inspektion etc. Sedan utfördes ett broms
prov med hela tåget varefter det stod klart att 
lämna Nimba för färd mot Buchanan. 

Alla meddelanden till och från malmlastningen, 
kontakten mellan tågbesättning och bromsprov
are etc. utfördes med hjälp av växlingsradio
systemet. När tåget stod klart att lämna Nimba 
skiftade tågbesättningen över till trafikradio
kanalen. Sedan trafikledaren lagt tågväg fick 
tåget lov att ge sig av mot Buchanan. 

Normalt stannade inte ett lastat malmtåg förrän 
det nådde Buchanan eftersom det hade prioritet 
på linjen. Detta var nödvändigt på grund av dess 
stora bruttovikt. I kombination med de automa
tiska tryckluftsbromsarna av typ Knorr-KE an
vändes lokens dynamiska bromsning för säker 
kontroll av hastigheten i området Sanokola
Kitoma. 

När tåget anlände till Buchanan kördes loken 
till ett inspektionsspår för kontroll, bränsle
påfyllning etc. De lastade malmvagnama, maxi
malt 45 i taget, växlade av ett växellok till vagn
vändaren. Framför denna lösgjordes varje vagn 
och hanterades med ett system av rangerbromsar, 
varefter en vagn åt gången spelades in i vagn
vändaren. 

Efter vändning och lossning i vagnvändaren 
sköts den tomma malmvagnen ut av nästa lastade 
vagn, varefter den flyttades genom en ranger
broms och destinerades till ett av de tre spår där 

malmvagnar kopplades samman och drogs till 
terminalens avgångsspår. Hanteringen i vagn
vändaren tog 50-60 sekunder per vagn och nittio 
malmvagnar kunde sålunda lossas på 90-105 
minuter. Inklusive erforderlig tid för koppling av 
malm vagnar och tåglok samt utförande av broms
prov var tomtåget redo att återgå till Nimba efter 
2-2,5 timmar. 

Underhåll och översyn av den rullande materie
len utfördes i centralverkstaden i Nimba, medan 
enklare service och reparationer kunde utföras 
vid materieldepån i Buchanan. Lokhjulen be
hövde svarvas om efter cirka 150 000 km för nya 
hjul respektive 130000och 120000kmförandra 
och tredje användningsperioden. Lokens tillgäng
lighet var mycket god, och vad loken beträffade 
var det därför möjligt att hålla tågschemat med få 
avbrott. 

1980-talets tidtabell krävde följande effekt
uttag: 

Gaspådrag 
Läge 8-6 
Läge 5-1 
Tomgång 
Dynamisk bromsning 

Lastat tåg, % 
42 

8 
27 
23 

Tomtåg,% 
54 
16 
23 
7 

Nedanstående statistik över lokens prestationer 
från 1966 till 1983 visar att den mekaniska 
tillförlitligheten hos både tåglok och växellok 
sjönk efter 1981. Den berodde i första hand på ett 
ökat antal elektriska fel och det faktum att 
omkabling hade uppskjutits av ekonomiska skäl, 
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Lo kan vändning Intern och kommersiell trafik (vagnlaster) 
Linje/ok Växellok Ingen statistik, ingen kommersiell trafik före 1967 
Mek. Trafik- Död- Mek. Trafik- Död- Lamco internt Externa transporter 
till- tid % tid % till- tid % tid % All- Olja Bygge Tim- Gum- Ko-
gäng- gäng- mänt under- mer mi kos-
lighet lighet gods håll nöt 

1966 78,9 e.u. e.u. 89,5 e.u. e.u. 1967 1 735 172 2 222 163 
1967 82,1 54,0 28,1 89,3 39,2 50,1 1968 2 048 245 1 111 286 
1968 83,9 63,5 20,4 96,4 50,6 45 ,8 1969 2 452 338 1 162 839 
1969 85,3 74,3 11 ,0 89,1 51 ,8 37,3 1970 2 095 390 984 1 027 
1970 82,9 75,4 7,5 84,4 56,7 27,7 1971 2 078 437 966 1 074 
1971 83,9 69,4 14,5 90,1 58,1 32,0 1972 2 512 452 1 393 2 748 
1972 81 ,0 72,8 8,2 91 ,6 59,9 31 ,7 1973 2460 447 838 4 387 72 134 
1973 85,4 74,0 11,4 87,9 71 ,0 16,9 1974 2437 425 837 3 123 13 176 
1974 86,5 74,2 12,3 90,7 75,8 14,9 1975 2 418 443 1 318 2 886 107 
1975 86,5 70,7 15,8 83,3 72,1 11 ,2 1976 2 419 437 1 510 4 052 53 
1976 84,7 63,4 21,3 91,2 70,1 71,1 1977 2 632 432 1 667 2 454 16 
1977 84,1 64,1 20,0 87,7 57,5 30,2 1978 2 171 447 1 059 3 713 15 
1978 81 ,1 58,1 23,0 83,2 52,1 31 ,1 1979 1 999 452 665 2 858 10 
1979 79,0 60,1 18,9 82,4 55 ,2 27,2 1980 1 635 397 591 2 772 
1980 78,0 61 ,5 16,5 82,1 52,6 29,5 1981 1 776 424 689 1423 
1981 83,0 58,8 24,2 93,8 54,4 39,4 1982 968 328 525 882 
1982 77,6 54,1 23,5 94,2 58,1 36,1 1983 1 213 309 198 1 386 
1983 70,3 36,4 33,9 74,9 45,1 29,8 

gången i mekanisk tillgänglighet anskaffades 
främst den tryckta situationen på järnmalms- 1979 och 1980 från GM ytterligare fyra standard-
marknaden, som även tvingade Lamco att dras- lok med 1950 hp. Förutom transporten av järn-
tiskt reducera malmproduktionen, som framgår malm hade järnvägen vissa kommersiella frakter 
av nästa tabell. För att delvis kompensera tillbaka- av gummi, timmer, sågat virke etc. - se tabellen 

ovan. 

Malm trafik 
Netto 1000 ton Malmtåg från 1000 tonkm Kapacitet i mitten av 1980-talet 
Nimba Toka- Nimba Toka- brutto Linjens kapacitet efter full utbyggnad bestämdes 

deh deh i första hand av det faktiska antalet lok och 
malm vagnar i linjetjänst samt det faktiska antalet 

1963 2 562 324 1 096 trafikdagar. 
1964 7 185 985 3 073 Eftersom gruvan arbetade med ettårsschema 
1965 8 003 1 332 3 725 om 300 dagar och malmfickornas kapacitet be-
1966 8 003 1 096 3 421 
1967 8 195 1 045 3 505 gränsades till 12 000 ton (inga större lager pro-

1968 9 795 1 287 4 189 jekterades kring malmkrossen), innebar det att 

1969 11 500 1497 4 918 järnvägen tvingades frakta så smidigt som möj-
1970 12 525 1 676 5 357 ligt vad gruvan under samma tidsperiod produce-
1971 11 425 1 502 4 886 rade. 
1972 11408 1492 4 879 Eftersom det dessutom arbetades treskift, det 
1973 12 001 733 1 578 154 5 361 vill säga dygnet runt, betydde det att tågschemat 
1974 12 063 1 295 1 548 260 5 578 fick läggas upp därefter och att tågen fördelades 
1975 10 860 1 568 1 394 301 5 172 jämnt på dygnets timmar. Dettainnebarocksåatt 
1976 9 197 1 204 1190 221 4 334 förseningar i tågens avgångstid bara fick vara 
1977 9 025 1 198 1 186 215 4 259 
1978 9 638 171 1 257 32 4 071 högst marginella, ty på en enkelspårig linje bety-

1979 9 874 77 1 289 14 4175 der försenade avgångar automatiskt förseningar 

1980 12 068 61 1 617 12 5 067 på alla mellanstationer utmed linjen, vilket ska-
1981 11 370 1 138 1 556 201 5 234 par en "krusningseffekt" som i sista hand leder 
1982 8 601 2 300 1065 420 3 594 till inställda tåg och förlorad produktion. I den 
1983 7 655 1 000 3 199 här aktuella tågplanen var det maximala antalet 
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Malmtåg med två stora och ett mindre lok i januari 1965. Lamcos arkiv. 

tåg som kunde köras med det aktuella antalet lok 
och malmvagnar sex, vilket innebar 480 vagnar 
om dygnet. 

I denna tågplan är det maximala antalet tåglok 
och malmvagnar på linjen elva respektive 330, 
med ett extra lok och nittio vagnar för malm
lastning. 

1984 var det totala antalet tåglok 18 och det 
totala antalet malm vagnar 517. Men räknar man 
med en tillgänglighet på 7 5 procent för loken och 
93 procent för malm vagnarna var bara 13 lok och 
460 malm vagnar faktiskt tillgängliga för trafik. I 
det avseendet bör det betonas att i synnerhet 
lokens tillgänglighet låg något i underkant, främst 
på grund av högvoltskablagets kondition. 

Enligt tågplanen fördelades tågloken och malm
vagnarna enligt följande: 

Linje/ok Malmvagnar 
Malmlastning 1 Malmlastning 90 
Linjetjänst 11 Linjetjänst 330 
Linjereserv 1 Reserv Nimba 30 
Revision 1 Reserv B uchanan 30 
Reparation 2 Reparation verkstad 30 
Verkstad ---2 Översyn Buchanan _]_ 

18 517 

Tågplanen förutsatte: 

4 x 90 malmvagnståg/dygn från Nimba, 360 vagnar/ 
dygn 

1 x 60 malmvagnståg/dygn från Nimba, 60 vagnar/ 
dygn 

1 x 60 malmvagnståg/dygn från Tokadeh, 60 
vagnar/dygn 

= 480 vagnar/dygn 

Om tidtabellen höll skulle det i princip vara 
möjligt att minska antalet reservvagnar i Nimba 
och/eller Buchanan och därmed använda 30 vag
nar för extra produktion. Detta hade tidigare 
prövats men kunde inte upprätthållas under nå
gon längre tid, och den faktiska årliga kapacite
ten stannade på 300 x 480 x 95 = 13 680 000 ton. 

Varje ökning av transportkapaciteten skulle 
därmed kräva ytterligare rullande materiel, efter
som sön- och helgdagar med hänsyn till främst 
banunderhållet bara kunde användas delvis och 
även kräva ytterligare personal för både tågdrift 
och banunderhåll eller leda till omfattande över
tid, vilket av säkerhetsskäl generellt borde und
vikas. 
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Rullande materiel Banunderhåll 
Linje- Växel- Loko- Motor- Malm- Övr. 
lok lok mota- vag- vag- gods- Följande utrustning fanns tillgänglig för under-

rer nar nar vagnar håll av banvall och spår: 

1963 10 5 3 1 395 50 1 Matisa BRNI 85 för automatisk stoppning och 

1964 10 5 3 3 371 50 nivellering 

1965 10 5 3 3 421 50 1 Matisa R7-D ballastreglerare 

1966 13 5 3 5 476 50 1 Matisa D-911 ballastkompakterare 

1967 13 5 3 4 476 56 1 Grandall grävmaskin, monterad på flakvagn, för 

1968 13 5 3 4 476 56 dikesrensning etc. 

1969 13 5 3 5 476 56 1 P&H kran, modell 320, för utplacering av räls etc. 

1970 13 5 3 5 506 56 1 Matisa PV 5 spårkontrolltralla 

1971 14 5 3 2 507 50 6 Wickham inspektionstrallor med nio säten 

1972 14 5 3 2 510 56 4 Umeå lastdressiner med två säten och Hiabkran 

1973 14 5 7 510 57 med ett tons lyftkraft 

1974 14 5 5 7 510 61 3 Geismar lastdressiner med sju säten och Hiabkran 

1975 14 5 5 5 510 66 med 5 tons lyftkraft 

1976 14 5 5 5 510 66 
1977 14 5 5 5 512 66 Utöver denna utrustning fanns ett antal maskiner 

1978 14 5 5 5 512 66 och verktyg som motordrivna handstoppare, räls-
1979 16 5 5 5 517 66 kapar och rälsborrmaskiner, bultdragare, spik-
1980 18 5 5 5 518 63 utdragare, domkrafter etc. 
1981 18 5 5 5 517 61 
1982 18 5 5 5 517 62 Två lokomotorer av Z43-typ med arbetståg i 

1983 18 5 5 5 513 62 Buchanan 1961. Observera att de är utrustade 
med centralkoppel. Vagnarna tode vara begag-
nade från USA. Lamcos arkiv. 
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Avställda lokomotorer i Yekepa våren 1976. Foto Raymond Hedman. 

Bland inspektions- och lastdressiner ingår så
dana som användes för underhåll av fjärrblocke
rings- och kommunikationssystemet. 

All underhållspersonal, med undantag för den 
i Green Hill Quarry, var stationerad i Nimba eller 
Buchanan. Av det skälet fanns en indelning i 
södra linjen (Buchanan-Bakohn), norra linjen 
(Bakohn-Nimba) och rörliga styrkan. Personal i 
norra och södra linjen var ansvarig för allt nor
malt underhåll av banvall och spår som banvalls
reparationer, dikesrensning, buskröjning, sliper
ochrälsbyte, växelunderhåll, enklare stoppnings
arbete med handdrivna stoppmaskiner etc. Rör
liga styrkan utförde all reguljär stoppning och 
ballastreglering. Med 1984 års tågplan kunde 
BNRI 85-maskinen producera 450 m i timmen 
eller 1500-1700 m om dygnet. Hela spåret, in
klusive bangårdar och mellanstationer, med en 
total längd av cirka 330 km, kunde alltså genom
gås på 194-220 dagar eller på 39-44 femdagars
veckor. Inklusive erforderlig tid för underhåll av 
maskinerna, som utfördes på centralverkstaden i 
Nimba, blev tiden mellan två stoppningscykler 
15-18 månader vilket bedömdes som fullt accep
tabelt under rådande trafikförhållanden. 

Som nämnts lyckades entreprenören inte få all 

grusning och banvallsreparation klar när trafiken 
startade den 19 april 1963. Särskilt järnvägens 
norra del var föremål för en rätt omfattande 
aktivitet som sluttningsstabilisering i skärningar, 
bankreparationer efter erosion etc. Efter drygt 
tjugo års drift var banvallen stabil, och arbetena 
med den koncentrerades i huvudsak på upp
dykande skydd mot erosion och förbättring av 
ytdräneringen, buskröjning etc. 

Det konsterades också att det tog avsevärd tid 
innan av banad mark åter täcktes med vegetation, 
i synnerhet gräs. Enligt erfarenheterna från andra 
järnvägar som arbetade under liknande förhål
landen som Lamcos var den förväntade livsläng
den på rakspår 450-475 miljoner bruttoton. Den 
livslängden bestämdes främst av rälsutmattning 
och inte på förslitning, eftersom förslitningen i 
rakspår endast var cirka 3 mm på tjugo år. 

V ad rälsutmattningen beträffar noterades det 
att det så småningom uppstod sprickbildning i 
rakspår vilket i några fall ledde till räls brott. För 
att undvika detta och även öka rälsens livslängd 
skedde rälsbyte på åtskilliga ställen. Efter tjugo 
år hade rälsen i rakspår burit cirka 375 miljoner 
bruttoton, varav mestmalmtransporter, och borde 
i princip ha hållit för ytterligare 100 miljoner 
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Växellok typ English Electric GA. 

bruttoton. Med den begränsade malmtrafiken vid 
1980-talets mitt om 8,5 miljoner ton om året 
skulle detta innebära ytterligare 7 ,5 år. 

I kurvor har den ursprungliga rälsens livslängd 
emellertid varit mycket mindre: 

Kurvradie, m 

200 
300 
400 
500 
550 
600 
800 

1000 
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Faktisk livslängd, 
miljoner bruttoton 

32,9 
33,5 
36,7 
40,0 
45,7 
52,6 
73,2 
85,0 

Enligt kalkyler som utgår från malmvagnskon
struktionen och särskilt från boggitypen AAR 
borde det inte ha funnits några kurvor med min
dre radie än 1350 m. Eftersom detta av olika skäl 
inte alltid var möjligt, blev förslitning ett direkt 
resultat särskilt i snäva kurvor. För att i görligaste 
mån begränsa detta ersattes alla standardstålräler 
i kurvor med radie under 1350 m vid rälsbyte 
med fullt värmebehandlade räler från Betlehem 
Steel. Dessa räler hade minst dubbel så lång 
livslängd som standardrälerna. 

Dessutom installerades rälssmörjnings
apparater i ett antal snäva kurvor eftersom själva 
smörjningen också minskade hjulslitaget på den 
rullande materielen. Tyvärr påskyndades där
med sprickbildningen. 



Planer och projekt 
Kapacitet 
De olika projekt som utformades handlade i hög 
grad om att öka järnvägens maximala kapacitet. 
En omfattande studie i detta syfte som utfördes 
av Transmark, ett dotterbolag till British Rail, 
gav följande resultat: 

1. Järnvägens absoluta teoretiska kapacitet med 
rådande utformning av mellanstationer och sig
nalsystem var 19 godståg per dygn. 

2. Eftersom alla tåg måste möta ett annat tåg på 
varje station måste detta maximala antal inne
fatta kommersiell trafik, banunderhållståg och 
alla andra tåg utom dressiner. Om tomtåg måste 
möta lastade tåg på alla stationer skulle den 
planerade körtiden öka från 5 till 6,5 eller 7 
timmar. Minsta försening av ett enda tåg skulle 
emellertid försena alla andra tåg under resten av 
veckan, och ett tåg som försenades mer än en 
timme skulle framtvinga inställelse av minst ett 
tåg i varje riktning. Tillfällig blockering av en 
mellanstation på grund av underhållsarbete, 
signalfel, lokfel eller växling av av godsvagnar 

skulle obönhörligen leda till inställda tåg. Det 
skulle inte finnas något tid tillgänglig för arbets
dressiner att stanna utan att försena alla övriga 
tåg, och ingen tid för stoppningsarbete annat än 
på söndagar. 

3. Varje försök att arbeta vid systemets absoluta 
teoretiska gräns var uppenbart oacceptabelt, och 
det var mera meningsfullt att definiera absolut 
kapacitet som innefattande användningen av al
ternativa tåglägen, så att ett försenat tåg kunde 
invänta nästa tillgängliga läge och låta andra tåg 
behålla sin riktiga tidtabell. Den metoden förut
satte att reservvagnar finns tillgängliga i båda 
ändar av järnvägen - annars skulle en försenad 
ankomst av ett tåg automatiskt leda till för sen 
start på dess nästa tur på grund av fördröjningar 
i tömningen eller lastningen av vagnar. Kapaci
teten bestämdes av det längsta tidsintervallet 
mellan alternativa stationer och absolut teoretisk 
kapacitet reducerades till absolut kapacitet, vil
ket blir tio godståg om dygnet. 

4. Detta antal tidtabellslagda godståg borde ge 
visst utrymme för arbets- och underhållståg, men 

Malmtågslok 308 i Nimba 1969. Foto Raymond Hedman. 

49 



dessa skulle behöva inställas med kort varsel om 
tidtabellslagda tåg var försenade, och blocke
ringen av en mellanstation i kombination med 
försening av ett tåg skulle leda till kumulativa 
förseningar och inställelser. Det rekommendera
des därför att järnvägens faktiska kapacitet skulle 
innefatta användning av endast vart tredje teore
tiskt tågläge och därmed minska till endast sju 
godståg om dygnet. 

5. Transmarks beräkningar förutsatte alla en hög 
tillförlitlighet vid vagnslastning och -lossning 
med en maximal uppehållstid av två timmar. 

Lamcojärnvägens faktiska kapacitet, baserat 
på 300 arbetsdagar, låg sålunda någonstans mel
lan sex och sju lastade malmtåg om nittio vagnar 
per dygn vilket skulle ge cirka 16,5 miljoner ton. 

Enligt trafikens ursprungliga uppläggning fanns 
nittio vagnar tillgängliga i både Buchanan och 
Nimba, men eftersom alla berörda system uppvi
sade hög tillförlitlighet minskades antalet reserv
vagnar i både Buchanan och Nimba successivt 
till trettio vagnar vardera. Om en höjd faktisk 
kapacitet skulle krävas kunde det emellertid åter 
bli nödvändigt att öka antalet reservvagnar i varje 
terminal till minst 45. 

Kapaciteten hade kunnat ökas genom en för
längning av malmtågen. Undersökningar visade 
att tåglängden, främst på grund av den onduler
ande banprofilen som gav upphov till mycket 
starka koppelkrafter i långa tåg, inte borde över
stiga 140 vagnar med alla loken i fronten. 

Baserat på 300 trafikdagar och sex malmtåg 
per dygn skulle detta betyda en ökning med 
8 550 000 ton, en ökning av järnvägens faktiska 
kapacitet till cirka 25 miljoner ton. En förläng
ning av tågen skulle emellertid nödvändiggöra 
en förlängning av mellanstationer och bangårdar 
och kräva kapitalinvesteringar. Vad beträffar för
längning av tågen borde man även betänka, att 
med det krav som fanns på liberianisering av 
förare och trafikledare skulle personal med min
dre erfarenhet, kombinerat med svårigheten att 
köra långa malmtåg på en ondulerande bana, 
sätta praktiska gränser för detta alternativ. 

Enklaste sättet att öka kapaciteten skulle ha 
varit att sätta upp extra blocksignaler mellan de 
befintliga mellanstationerna, eftersom det skulle 
möjliggöra för tåg som färdades i samma riktning 
att följa tätare på varandra. I kombination med 
växlar och uppställningsspår skulle detta även 
reducera förflyttningstiden för rörlig banunder-

"Flat car" nr 2206, tillverkad i Yekepa omkring 1975. Foto Raymond Hedman. 
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"Inter-City"-tåg vid terminalen i Buchanan. Tåget ommålat i Lamcosfärger. Foto RaymondHedman. 

hållsutrustning och följaktligen öka den faktiskt 
tillgängliga tiden för spårunderhåll. 

Det studerades även ett antal andra alternativ, 
som nya mellanstationer mellan de befintliga och 
partiellt dubbelspår, som alla skulle kräva bety
dande kapitalinvesteringar och därför inte när
mare övervägdes. 

Projekt som skulle kräva ökad kapacitet 
Några huvudskäl bakom sökandet efter en ök
ning av järnvägens faktiska kapacitet har varit 
två projekt: 

a. Miferguiprojektet 
b. Lamco-Bongs gruvprojekt 

a. Nimbakedjan sträcker sig in i det angränsande 
Guinea och innehåller betydande reserver av 
högvärdig järnmalm. Avståndet till huvudreser
verna är 15-20 km. Miferguiprojektet kom till i 
mitten av 1960-talet. Eftersom avståndet till Gui
neas huvudstad Conakry skulle vara cirka 1000 
km var den logiska transportvägen för malmen 
genom Liberia på Lamcos järnväg. Det skulle 
emellertid kräva en spåranslutning 15-20 km 
från terminalbangården i Y ekepa till pålastnings
platsen. Den årliga produktionen i Mifergui pla-

nerades till 15 miljoner ton. Eftersom Lamcos 
produktion på grund av den tryckta järnmalms
marknaden hade reducerats från 13,5 till 8,5 
miljoner ton skulle i princip cirka 8 miljoner ton 
ledig kapacitet kunna ställas till Miferguis förfo
gande. Varje ökning utöver den faktiska kapaci
teten 16,5 miljoner ton skulle kräva de tillkom
mande kapitalinvesteringar som beskrivits ovan. 

b. Enligt prognoserna i mitten av 1980-talet skulle 
malmkropparna i Nimba och Gbahm vara tömda 
på högvärdig järnmalm vid decenniets slut. 

Bong Mining Company, som exploaterade en 
lågvärdig malmtillgång (32-38 % Fe) stod inför 
en liknande situation. Lamcos planer på fortsätt
ning efter en uttömning av malmkropparna Nim
ba-Gbahm gick ut på exploatering av ett antal 
malmkroppar i Gangra- och Yuellitonbergen. 
Eftersom malmen i de områdena emellertid är av 
lägre halt än den högvärdiga Nimba-Gbahm
malmen skulle den behöva förädlas i en anrik
ningsanläggning. Ett av de alternativ som över
vägdes var att göra detta i en modifierad våtanrik
ningsanläggning i Buchanan, medan det andra 
alternativet var att transportera malmen till Bong
gru van, eftersom där redan fanns ett anriknings
verk. 
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En utförbarhetsstudie som gjordes rekommen
derade en spåranslutning om cirka 105 km från 
mellanstationen Grebo på Lamcos järnväg till 
Bonggruvan. Även detta skulle kräva en bety
dande ökning av järnvägens transportkapacitet 
och motsvarande kapitalinvesteringar. 

Det bör nämnas att ett antal järnmalmsprojekt 
befann sig på planeringsstadiet världen över, 
men på grund av överproduktionen från befint
liga anläggningar i kombination med en tryckt 
malmmarknad och svårigheter för stålindustrin 
hade de alla svårt att attrahera de penningmedel 
som erfordades för investeringarna. Det förmod
ligen enda undantaget var Carajasprojektet i Bra
silien, som mot slutet av 1980-talet förväntades 
nå en årlig kapacitet av 35 miljoner ton. 

Lamcotillägg 
I början av 1960-talet råkade Lamcobanan ut för en 
rad urspåringar av malmvagnar, varav till sist en 
som var så omfattande att försäkringsbolaget beslöt 
att utreda närmare vad som hänt. 

Vid uppmätning visade det sig att de flesta vagnar 
var på väg att bli mer smalspåriga än banan, och 
därför stoppades driften några månader. Det fram
gick så småningom att den tyske leverantören av 
axlar och hjul hade valt och fått godkänd en ameri
kansk dimensionering av axlarna och hjulens in
passning på dem. Leverantören hade ingen erfaren
het av så grova axlar som dessa, som var avsedda för 
30 tons axeltryck, och framförallt ingen hydraulpress 
som klarade att pressa på hjulen torra som var 
föreskrivet. Därför hade man utan tillstånd strukit 
molybdensulfidfett (Molykote) på axlarna, och i 
motsats till olja är det en evig smörjning som aldrig 
sipprar ut. Varje gång man bromsade så att hjulen 
blev varma blev presspassningen lite lösare, och 
när man sedan körde genom en kurva skruvade sig 
hjulen en aning närmare varandra tills spårvidden 
inte längre stämde. Alla hjulen skickades tillbaka 
och gjordes om. 

ES 

En av de svenska rälsbussarna slutade sina dagar som en stationär restaurang. Foto 1975 från 
Banskolans arkiv. 
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Hjördis Matti 

Järnvägens kvinnor 

Det var inte lätt att hitta material till utställningen 
Järnvägens kvinnor. Fotografier och annan doku
mentation om kvinnornas arbete vid järnvägen 
var mycket svårt att få fram. V år förhoppning med 
utställningen var att kvinnor som jobbar, har 
jobbat eller haft anhöriga vid järnvägen skulle 
höra av sig med sina berättelser och fotografier. 
Endast ett fåtal har hittills hört av sig och delar av 
det materialet har tagits med här. Med denna 
artikel hoppas jag inspirera läsarna av SPÅR att 
komma med sina bilder och berättelser. 

Rallarkockor 
När det gäller järnvägens kvinnor och deras ar
bete så kan man inte komma ifrån att allting 
började vid spisen. De allra första kvinnorna var 
"kaffehurroma", som när rallarna byggde järnvä
gen gick runt och sålde Rio-kaffe, blandat med 
kaffesurrogat, intubi, för 5 öre koppen. Kaffet 
kokades på myrvatten om man inte var i närheten 
av en bäck eller sjö. 

Sedan kom rallarkockoma. Många av dem var 
driftiga affärskvinnor även om de kanske inte 
alltid framställts som sådana. Men de skulle sköta 
om ett helt rallarlag oni cirka 15 man. Matlagning, 
städning, klädvård, hämta ved och vatten, elda 
m.m. ingick i en rallarkockas uppgifter. Råva
rorna till matlagningen skulle också införskaffas. 
Av bönder och samer köpte man eller bytte till sig 
kött och fisk m.m. Hos handlaren kunde kockan 
köpa bruna bönor, ärter, amerikanskt fläsk, salt 
sill och olika konserver. Hade hon tur kunde hon 
ibland få tag i sådana delikatesser som potatis, 
smör och ost. På flera ställen anställde kockoma 
pigor som hjälpte dem. Kafeer och andra matstäl
len öppnades av kockorna. Flera av dessa kvinnor 
hade följt sina män till banbygget. Rallarkockan 
räknades som en i laget. Hon högaktades av 
rallarna och man skröt ofta över sin duktiga kocka. 

När rallarna efter en tids hårt ackordsarbete ställde 
till med fest, kom folk från när och fjärran och 
även s.k. lösaktiga fruntimmer från närbelägna 
städer och större samhällen. I visor och andra 
berättelser har kockorna blandats ihop med dessa 
kringdrivande kvinnor och därför framstått i en 
sämre dager. 

Den rallarkocka som vi mest hört talas om är 
Svarta Björn, men jag tror inte att man kan säga 
att hon är representativ för alla. Svarta Björn 
hette egentligen Anne Rebekka Hofstad. När 
Malmbanan byggdes var hon en av många rallar
kockor och kom att bli en riktig superkändis. 
Kirunakännaren Hjalmar Falk, som jag för övrigt 
haft förmånen att lyssna till vid flera tillfällen 
under mina år i Kiruna, kunde aldrig förstå var
för. Han brukade säga: "Hon har fått ett upp
snyggat rykte med åren. Förmodligen var hon av 
samma skrot och korn som Trumf-Karin och 
flera andra av kockorna, men av någon anledning 
har kring Svarta Björns namn skapats en legend 
som förmodligen innehåller en del överdrifter." 
Det har skri vits flera böcker och oräkneliga artik
lar om Svarta Björn. Den förste som uppmärk
sammade henne var Ernst Didring, som med 
början 1914 gav ut romantrilogin "Malm". I den 
första delen som hade underrubriken Männen 
som gjorde det har han skildrat Svarta Björns 
våldsamma död. Med konstnärens frihet har 
Didring ändrat lite på historiska fakta. Att Trumf
Karin slog ihjäl henne med en tvättstöt är kanske 
inte med sanningen överensstämmande. Enligt 
dödsattesten var dödsorsaken lungsot. 

Svarta Björns grav finns på rallarkyrkogården 
i Tornehamn där hon ligger bredvid alla andra 
som stupat i striden mot vildmarken. 

Även andra kvinnor fanns kring rallarna som 
sjuksköterskor. I Katterjokk fanns en sjukstuga 
med plats för tio personer. Eftersom läkaren 
oftast var kringresande och inte hade någon egent-
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lig utrustning med sig fick sjuksköterskorna dra 
ett tungt lass. 

Maka, mor 
Rallarna hade sina basar och högre chefer, de 
som ledde järnvägsbygget, och de i sin tur hade 
sina kvinnor som jag också räknar in blandjärn
vägens kvinnor. I museets utställning har Sara 
Gustafva Brolin fått representera dessa kvinnor. 
Hon var hustru till Claes Adelsköld, som ledde 
järnvägsbygget vid Gävle-Dala järnväg. Sara 
Gustafva var 17 år (brudgummen 37) när de 
vigdes 1861. Bröllopet ägde rum i brudens hem 
i Söderhamn. 

I sina levnadsminnen skriver Claes Adelsköld: 

Den sjuttonåriga förtjusande äldsta dottern i huset, 
Sara Gustafva Brolin, hade en gång i sin barndom 
blifvit spådd af en klok gumma, att "hon skulle få en 
man med fjädrar i hatten", och detta slog nu in - hvilket 
inte alltid är förhållandet med spådomar; ty hon fick 
verkligen en man med k. väg- och vattenbyggnads-

corpsens svarta strutsplym i hatten och vigseln förrät
tades af prosten på Ärnäs, brudens och af oss alla 
innerligt afhållne morbroder. - På detta sätt blef jag 
förenad med min nuvarande hustru, som varit alldeles 
för god för mig ... - Att bröllopet var storartadt med 
middag, serverad i flere rum i mina svärföräldrars, ej 
långt därefter nedbrunna hus i Söderhamn, behöfver 
jag väl ej säga. Och dagen efter var bal för säkert ett par 
hundra gäster, vid hvilken "lilla hustrubarnet" före
kom i en ljusblå sidenklänning med silfverbroderier 
och diadem i samma stil å hufvudet - någonting aldrig 
skådadt på den tiden. Och att hon "mera liknade en 
engel än en människa", det ej allenast uttalades öppet 
af fiskargummorna, utan erkändes alldeles säkert i 
tysthet af alla. 

Claes Adelskölds levnadsminnen som finns i 
fyra volymer innehåller en del om hur man levde 
och tänkte från mitten till slutet av förra seklet. 
Kvinnornas historia kan man läsa sig till mellan 
raderna. I SPÅR 1987 finns en avskrift av Claes 
brev till "lilla hustrubarnet" som han skrev under 
en resa till London 1864. 

Tur utan retur av Elsy Lindblom (serien Liv i 

Banvaktshustru, Bengtsfors på 1950-talet. Foto Lennart Nilsson. 
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Sverige) skildrar mycket finten "järnvägshustrus" 
liv. Järnvägsfamiljerna blev experter på uppbrott 
och anpassning. För att kunna klättra uppåt på 
befordrings stegen gällde det att snabbt söka tjäns
ter och vara beredd att flytta till andra järn vägs
samhällen. Elsys berättelse börjar i Nuortikon, 
1923, där fadern var anställd vid transformator
stationen som ledningsvakt, och sedan får man 
följa familjens flytt genom hela landet. 

Telegrafister och kontorsskrivare 
1867 fick SJ sin första ordinarie kvinnliga tele
grafist, fröken Julia Amanda Charlotta Hammar. 
Samma år började fröken Augusta Lovisa Guld
brand som skrivbiträde i Falköping. 1869 an
ställdes Bertha Charlotta Gyllencreutz (född 1832, 
avgång med sjukavlöning 1902, död 1905) som 
telegrafist vid Statens Järnvägar. 187 4 anställdes 
SJ:s första kvinnliga kontorsskrivare. Samma år 
kom också en lag som gav kvinnor rätt att be
stämma över sin egen arbetsförtjänst. 

De flesta av pionjärerna var adelsdamer. Det 
ansågs nämligen mycket fint att tjäna staten och 
synnerligen lämpligt för en adelsdam som kunde 
vara tvungen att försörja sig själv. I järnvägens 
början fanns ingen bestämmelse om att kvinnan 
inte fick ha kvar sin tjänst när hon gifte sig. Den 
tillkom efter 1908. 

Vi vet inte så mycket om hur våra företräder
skor klarade av sina uppgifter, men i Svensk 
Järnvägstidning av 1909 säger landshövding M. 
Sahlin (generaldirektör vid SJ 1904-07) att han 
hade de bästa erfarenheter av kvinnliga medarbe
tare. De viktigaste egenskaperna ansåg han vara 
pålitlighet, samvetsgrannhet och intresse för ar
betet, och "här ha kvinnorna fyllt måttet. Det 
gifves bättre och sämre bland dem liksom bland 
karlarna, men bland kvinnorna lutar det kanske 
mera åt det bättre". 

En pionjärinsats gjorde fröken Edith Djurson. 
Hon gick i giftastankar, och innan lysning skulle 
avkunnas 7 mars 1912 gick hon till sin chef, 
byrådirektör Flodin, och frågade om hon fick ha 
kvar sin tjänst om hon gifte sig. Det trodde chefen 
men rådde henne att skri va en ansökan till gene
raldirektören. Lysningen avkunnades, men strax 
efter kom beskedet från GD Pegelow - avslag. 
Lysningen fick tas tillbaka men fröken Djurson 
gav sig inte utan uppsökte GD, som dock var 
mycket oförstående och stod fast vid sitt avslag. 

Då gick hon till kommunikationsministern Axel 
Schotte. Han ändrade på beslutet genom att ringa 

Pegelow och be honom ta upp ärendet igen. Allt 
verkade ordna sig, Järnvägsstyrelsen skulle bara 
fatta beslut om vilken lönegrad hon skulle place
ras i. Det blev samma lönegrad som hon hade 
anställts i sex år tidigare och det blev ett nytt 
besök hos GD. Han var lika hård och obeveklig 
som förut - och kommunikationsministern lika 
vänlig och tillmötesgående. Järnvägsstyrelsen 
fick ändra sitt beslut och fröken Djurson, eller fru 
V alentin, fick tills vidare stå kvar som extra i den 
lönegrad hon redan hade som ogift. 

Tidningarna skrev en hel del om fröken Djur
sons besvärligheter, och en teckning gick runt i 
pressen visande henne sittande framför en skriv
maskin med en vagga bredvid sig. Så såg man 
hennes framtid! 

1939 kom lagen om att kvinnor inte fick avske
das på grund av äktenskap, havandeskap eller 
barnafödande. Innan Behörighetslagen, som gav 
kvinnor rätt att inneha statstjänst, kom 1925 
diskuterades i riksdagen yrkesförbud för kvin
nor. Elof Lindberg (s), redaktör för Västerbott
ens Folkblad, och järnvägstjänstemannen Ahl 
var emot att kvinnor skulle ha eget arbete och 
menade att "En kvinna kan ej tjäna två herrar" 
och "Kvinnans plats är vid spisen". 

Grindvakter 
Mycket tidigt, långt innan kvinnorna kom in i 
telegrafi- och kontorsyrkena, fanns det en annan 
grupp järn vägskvinnor och det var grindvakterna. 

Många kvinnor vaktade grindar utan egen lön. 
I makens, banvaktens, tjänst ingick detta. I 
lärnvägsminnen hittar jag: GustafTeodor Ham
mar född i Lerbäck, Örebro län 10 juni 1836. År 
1872 började han som rallare vid N ara-Karlskoga 
järnväg och anställdes vid samma järnväg som 
banvakt 1 juni 1873 med en lön av 40 kr i 
månaden plus 5 kr för bevakningen av grindar. I 
samma skrift läser jag om Gustaf Johansson född 
8 oktober 1848 i Stolpastugan i Stenbrohults 
församling, Kronobergs län vars hustru hette 
Karolina och var född 19 juli 1845 i Öja socken, 
samma län. De gifte sig 1872 och bosatte sig i 
Vislanda där Gustaf fick arbete vid järnvägen. 
Han arbetade som banvakt och de bodde i en 
banvaktsstugai SandvikpålinjenMalmö-Stock
holm. Gustaf fick 40 kr i månaden samt fri bostad 
och bränsle. Hustrun Karolina passade grindarna 
vid vägövergången och fick för detta 3 kr i 
månaden. Ovanstående är det enda om kvinnors 
arbete som jag funnit i skriften Järnväg sminnen. 
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Grindvakt var bland de första kvinnoyrkena vid järnvägen. Här på ett vykort, avsänt från Söderala 
1922. 

Det finns en hel del intressanta tidningsklipp 
om grindvakter. I alla dessa kan man läsa om 
kvinnornas plikttrogenhet. I ur och skur, vardag 
som helgdag, skötte de sin uppgift, och som regel 
hade de en lång anställningstid vid sin grind. Det 
fanns de som var i åttioårsåldern när de slutade. 

Selma Johansson i Mossle vid Värnamo var i 
35 år (1921-1956) grindvakt vid Skåne-Smålands 
järnväg. 

Börje Thoursie, Gävle, har berättat om grind
vakten som skrev ett brev till baningenjören: 
"Snälla baningenjören, kan jag inte få slippa gå 
och släcka lyktorna vid grinden, mina knän är 
gamla och slitna och jag orkar snart inte gå till 
grinden och det är ändå ingen som använder 
den." Detta var 1950 när Börje var vikarierande 
baningenjör på 17. bansektionen i Sollefteå. Han 
och en vägingenjör från Umeå åkte ut och in
spekterade. Jo, mycket riktigt, kvinnan skötte sin 
plikt, lyktan vid grinden tände och släckte hon 
morgon och kväll, men de enda som använde 
grinden var några skidåkare! Brevet finns tyvärr 
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ej bevarat men jag förmodar att kvinnan blev 
befriad från sin uppgift. Platsen hette Verksam
heten, minns Börje. 

Elisabeth Palm, Eksjö (född 1862) läser jag om 
i SJ-Nytt från december 1952. Hon skötte järn
vägsgrindarna i Eksjö punktligt som ett urverk i 
52 år utan att vara borta en enda dag för sjukdom. 
Hon övertog grindvaktssysslan som liten flicka 
efter sin mor. I sin lilla grindstuga hade Elisabeth 
ett tiotal höns. Eftersom stugan låg endast några 
meter från järnvägen och hönorna tyckte om att 
spatsera på banvallen, fick Elisabeth lära dem att 
på kommando spatsera in och ut i stugan alltef
tersom tågen passerade. 

Den sista grindvakten var Lilly Skeppner, född 
1927, anställd vid Nora Bergslags järnväg år 
1955 som grindvakt vid Grönälven, uppsagd 
1979 därför att banan lades ned och revs upp. 

Till att passa grindar dög kvinnorna och enligt 
cirkulär från 1860-talet fick de också skotta snö 
för 15 öre i timmen, men när konung Karl XV var 
ute på spåret gömdes de undan: 



Circulaire Ordres 
till Baningenieurerna vid Westra Stambanan från 
Göteborg. Under den tid som det nu på försök antagne 
banbevakningssättet användes och intill dess att an
norlunda kan vara förordnadt, bör vid alla tillfällen då 
det blifver tillkännagifvet att Konglig person befinnes 
å bantåget, vare sig extra eller ordinarie, den föränd
ring iakttages vid bevakning af grindar som stänga 
öfver Banan, att istället för den posterande qvinnan 
skola af de vid Banans underhåll tjenstgörande Ban
vaktarne vid sådana vägöfvergångar bestrida vaktgör
ingen; och hvilka personer liksom Banbevakningen då 
böra vara lika och snyggt klädda i deras tjenstgörings
kläder lämpade efter årstid och väderlek. 

Göteborg å jernvägsbyrån den 14 juni 1861 
C.E. N orström 

Vid sekelskiftet åkte konung Oskar II och drott
ning Sofia ofta tåg mellan Norge och Sverige, 
och till konungens arbetsuppgifter hörde att in
viga olika järn vägssträckor. 

Drottning Sofia fick också vara med i utställ
ningen Järnvägens kvinnor. Hon hade en egen 
järnvägsvagn som nu visas på Sveriges Järn vägs
museum, och den är i det skick den var när den 
kom till museet 1927. I JVM:s bildarkiv finns 
inte en enda bild på drottning Sofia men flera på 
konungen när han invigde banorna. Bilden på 
drottning Sofia till utställningen fick lånas från 
Nordiska museet. 

Första kvinnan som chef 
för en j ämvägsrestaurang 
Wilhelmina Skogh ( 1849-1926), född Wahlgren 
i Rute socken på Gotland, reste 13 år gammal 
med ångbåt till Stockholm för att tjäna sitt uppe
hälle. Efter någon månad fick hon börja diska på 
Strömparterren vidNorrbro. Arbetstiden var från 
halv nio på morgonen till halv två på natten. Hon 
härdade ut, fast besluten om att själv en gång äga 
en restaurang, och hon ville lära sig yrket från 
grunden. 

När jämvägsrestaurangen i Storvik skulle öpp
nas sökte hon anställning som restauratris. Det 
var många sökande, och det berättas att när hon 
gick till Järnvägsstyrelsen för att få besked fick 
hon veta att hon var alldeles för ung (hon var då 
24 år). Ett rasande duktigt fruntimmer, en fröken 
Wahlgren, låg bäst till! 

Fem år senare, 1878, lät hon bygga ett hotell i 
anslutning tilljärnvägsrestaurangen. 1884 köpte 
hon järnvägshotellet i Bollnäs. Hon öppnade 
turisthotell i Rättvik, gjorde flera resor till Eng-

land och Frankrike och besökte flera reseföretag, 
bland annat Cook' s. 1902 blev hon chef på Grand 
Hotel i Stockholm och skapade dess vinterträd
gård. När hon hade sparat en miljon lät hon bygga 
Villa Foresta på Lidingö som privatbostad. 

Wilhelmina såg inte endast svårigheterna utan 
i ännu högre grad möjligheterna, och fanns det 
inga möjligheter så skapade hon dem. Detta var 
förmodligen nyckeln till hennes framgångar. I 
slutet av sin memoarbok skrev hon: 

Arbete är lifvets lycka och glädje. Det ligger en stor 
sanning i orden "arbete befordrar hälsa och välgång". 
Hvilken tillfredsställelse att känna det, då man så godt 
man kunnat fyllt budet: "du skall tjäna ditt bröd i ditt 
anletes svett!" Huru ljuf är ej hvilan efter arbetets 
fullbordan och hur behagligt är det ej, då man någon 
gång kan slå sig lös och njuta af sådana förströelser 
som verka upplifvande på våra lifsandar! 

Tågklarerare och platsvakter -
kvinnliga stinsar 
193 7 fick SJ sin första kvinnliga tågklarerare, fru 
Frida Backlund i Täng (Östersund Västra), an
ställd 1936-1951, gift med en järnvägare. 

1985 utbildades den första kvinnliga fjärrtåg
klareraren. 

Efter vad jag kan förstå har det funnits kvinn
liga platsvakter på många små stationer och 
hållplatser redan före 30-talet. Oftast var det 
kvinnor som var gifta med eller döttrar till en 
järnvägare, och som bodde i stationshuset och 
skötte hem och barn samtidigt med jobbet. På de 
flesta stationer ingick utöver biljettförsäljning, 
godshantering, tågklarering m.m. att också vara 
poststationsföreståndare. Hela familjen var of
tast engagerad i att utföra arbetsuppgifterna även 
om en person formellt innehade tjänsten. Det var 
sällan tjänsterna utlystes utan jobbet fick man 
ofta i "arv". 

Inga-Lotte Jonsson, Gävle, berättar att hon 
1943 började som platsvakt vid Blekinge Kust
banor. Hennes farfar anställdes som banvakt vid 
Härsjön 1889. Fadern efterträdde honom 1920 
och bröderna arbetade också vid järnvägen. Själv 
gick hon som 19-åring på eget initiativ till järn
vägens expedition ("byrån") och frågade om hon 
inte kunde få något jobb. En tjänst som platsvakt 
i Rosenholm erbjöds. Det finaste jobbet inom 
järnvägen för en kvinna (på den tiden) var att vara 
platsvakt, berättar Inga-Lotte. Hon berättar också 
att hon blev kallad" den kvinnliga stinsen". Inga-
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Lotte har efter det arbetat på olika avdelningar 
och platser inom SJ. 

Inga-Lotte berättar också att det redan på 30-
talet fanns en kvinnlig platsvakt i Härsjön vars 
far var stins. På banan Karlshamn-Vislanda fanns 
också en tidig kvinnlig platsvakt. 

Gunvor Nilsson, Söderhamn, berättar om sin 
mor Ruth Nilsson, född 25 december 1904, som 
var platsvakt 1928-1957 vid 0KB och senare SJ 
i Maråkerby (Hudiksvall-Gävle). I 29 år vinkade 
hon av tågen, sålde biljetter osv. till indragningen 
31 maj 1957. Då blev endast posten kvar på 
stationen. Maråkerby hållplats anlades 1924. 

Ulla Westerlind berättar om sin mor, som var 
plats vakt i Meselefors ( 1946-1953). Modem hette 
Jenny Flodman (född 1906). Hon var gift med 
Erik Flodman som arbetade på banan. Jenny 
började sin bana som platsvakt i Vinlidsberg 
(nära Storuman). 1941-44 arbetade hon enbart 
vid järnvägen (ej kombinerat med poststation). 
Ulla minns, att under krigsåren fick modem ofta 
gå ut på nätterna och mata djuren (hästar och kor) 
som stod i vagnar på stationen. Jenny var också 
plats vakt i Håsjö och i Kinstaby ( 1960-65), och 
där var poststation. 

Här fick även Ulla en del av sin yrkesutbild
ning. Modem innehade tjänsten men det var 
dottern som gjorde jobbet. Av olika anledningar 
kunde Ulla inte själv inneha tjänsten. Här skola
des hon in i postyrket, fick senare en egen tjänst 
och arbetar fortfarande inom posten. 

Min egen första anställning var som platsvakt 
i Rensjön på Malmbanan Kiruna-Riksgränsen. 
När fjärrblockeringen infördes (1958) blev 
stinsarna och stationskarlarna överflödiga. Ren
sjön och Torneträsk ansågs dock behöva ha kvar 
biljettförsäljning, godshantering och sin poststa
tion. Att platsvakter skulle anställas fick jag höra 
av en tillfällighet. Jag hade året innan tagit rea
len, skulle fylla 19 år, hade en son som var sex 
månader och väntade mitt andra barn men det 
avskräckte mig inte! 

Jag skrev ett brev till trafikinspektören i Luleå, 
Erik Orvandt, och anmälde mitt intresse för tjäns
ten. Jag hade ingen jämvägsbakgrund, hade inte 
ens vuxit upp nära järnvägen. Hade åkt tåg en 
gång, på skolresa från Övertorneå till Stockholm, 
när jag var 13 år. 

Nu hade jag kommit till Malmbanan med min 
man, som varit arbetslös i Tomedalen och av 
arbetsförmedlingen anvisats jobb vid upprust
ningen av Malmbanan - som den tidens rallare. 
Tjänsten som platsvakt utlystes senare,jag sökte 
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och fickjobbet. Ett överklagande påverkade inte 
beslutet men fördröjde tillsättningen. 

I november 1958 fick jag börja öva, två veckor 
på posten och en vecka på SJ Gods i Kiruna. En 
av stationskarlarna var kvar i Rensjön och vän
tade på en ny tjänst. Till en början ersatte jag 
honom vid ledigheter och blev ensam i jobbet i 
maj 1959. Jag födde min andre son nyårsafton 
1958. 

Jag arbetade sex timmar om dagen och lönen 
var 3.27 i timmen. Vi bodde i stationshuset så jag 
kunde låta dörrarna stå öppna till expeditionen 
och sköta barn och hem samtidigt så gott det gick. 
Vid vissa tillfällen fick jag anställa barnflicka. 
Redovisningar och annat skrivarbete kunde jag 
göra på kvällarna när barnen sov. 

Åren i Rensjön ser jag som några av de vikti
gaste i mitt liv. Rensjön var vid den tiden en av 
Lapplands större samebyar och hade cirka trettio 
hushåll. Landsväg fanns inte utan man var helt 
beroende av järnvägen. Jämvägsförbindelsema 
var goda. Skoltåg, gods- och lokaltåg kom och 
gick. Lapplandspilen gjorde uppehåll och kom 
med postsäckar och expressgods. Malmtåg, las
tade och tomma, passerade dag och natt. Turister 
kom och skulle tas om hand av "stinsen". 

1963 flyttade vi från Rensjön och jag lämnade 
järnvägen för att komma tillbaka 1989 till 
Malmö C. 

Städerskor - lokalvårdare 
Det är inte lätt att hitta uppgifter om SJ-städer
skornas liv och arbete. Tidningsklipp, om det 
överhuvudtaget funnits några sådana, har ej spa
rats och andra artiklar har ej heller skrivits. Emy 
Rosell, Borås, som arbetat som kontorsbiträde i 
Örebro 1943-47 på trafikavdelning-, telefonväxel
och trafiksektionen samt baningenjörsexp
editionen, har skrivit och berättat om sin mormor 
Anna Säll, Hallsberg. Hon blev änka 1906 och 
försörj de sig och sina tre barn - födda 1901, 1903, 
1905 - som städerska på trafikavdelningens över
liggning i Hallsberg. Bostaden var i samma hus 
så mellan 1908 och 1936, då hon pensionerades, 
var arbete och familjeliv inom samma väggar, 
alltså tjänst så gott som dygnet runt. Anna Säll 
avled 1958. 

Emys mamma, Ester Pettersson, Örebro, född 
1901, blev änka 1928 när maken blev ihjälkörd 
under växlingsarbete på julaftonen i Örebro. Es
ter har arbetat inom SJ fram till pensioneringen 
1961, som städerska på maskinavdelningens över-



Hjördis Sturk, platsvakt i Ren
sjön 1958-1963. Foto Svlvm. 

liggning i Krylbo och som vagnstäderska och 
effektvårdare i Örebro. 

Anita Pettersson och Maud Österholm på SJ 
Städ i Gävle har tecknat ner sina minnen från 
1973 och framåt. De berättar att det var cirka 
tjugo kvinnor som städade en vagnpark om cirka 
femtio vagnar per dygn. Bangården var ej plane
rad för vagntyperna, så det var inte det lättaste för 
kvinnorna att klättra upp i vagnarna. Sopor skulle 
tas om hand, pottor och tvättställ rengöras. Det 
kunde förekomma att resenärerna använt tvätt
stället som WC. Sovvagnarna skulle dammtorkas 
och allt skulle vara skinande blankt innan man 
bäddade. Sänglinnet skulle räknas och bäras ut. 
Påslakanen var tvättade i lut och våtmanglade så 
de var ihopklistrade och svåra att åtskilja, vilket 
medförde att städerskorna blev skinnflådda på 
underarmarna. Cirka sjuttio bäddar per person 
fick städerskorna ta hand om. Sittvagnarna skulle 
också städas och när tåget var klart för avgång var 
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den sista uppgiften att platsmarkera. Städerskorna 
hade stor frihet i arbetet under eget ansvar och 
arbetsglädjen var stor trots kyla, snö och kalla 
vagnar på vintern och alldeles för hett under 
varma sommardagar. 

Biljettförsäljare 
Att sälja biljetter till tågen var från början förbe
hållet männen. I min tjänst som platsvakt i Ren
sjön ingick biljettförsäljning. Till 1963 skrev jag 
ut alla biljetter för hand och taxeringen slog jag 
upp i olika taxe- och avståndstabeller. Från Ren
sjön åkte man mest till Kiruna, Abisko, Björk
liden, Vassijaure och N arvik, och dessa biljetter 
var enkla att skriva ut. Men det kunde ändå ta lite 
tid. När "lappgubben" stod i luckan fick jag ställa 
frågor: V art skall du åka? Tur och retur eller 
enkel? Skall hunden följa med? Hade jag tur 
behövde jag inte vänta så länge på svaret. Jag 
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behärskade finska språket hjälpligt och de flesta 
av de äldre samerna talade lapska och finska 
hellre än svenska, men de sparade på orden. 

När jag sommaren 1989 (trettio år senare) 
sålde biljetter på Malmö C upptäckte jag flera 
likheter. Många av kunderna i Malmö kom från 
olika länder i Europa och alla behärskade inte 
svenska, engelska eller tyska. Därför gick det 
ibland långsamt och jag fick ställa liknande frå
gor som till samerna. Utlandsbiljetter fick man 
också slå upp i flera olika tabeller och böcker 
innan biljetten var klar att skrivas ut för hand. När 
SNAP-systemet slogs ut, vilket hände då och då, 
fick även svenska biljetter skrivas för hand och 
avstånd, resvägar, priser m.m. inhämtas i olika 
tabeller. 

Till allt detta kom enorma köer och irriterade 
kunder, och vi biljettförsäljare satt dessutom i 
bås innanför en glasruta. Kunderna skällde på oss 
och SJ. Flera biljettförsäljare kollapsade. Löner
na var låga, arbetstiden oregelbunden och dess
utom personalstyrkan liten. 

För att underlätta öppnades Tågresebutiken, 
som bara skulle sälja utlandsbiljetter, och det kan 
liknas vid att öppna en dammlucka i ett vatten-

fall. När butiken öppnade, veckan före midsom
mar 1990, vällde kunderna in och telefonerna 
gick varma. Butiken var inte förberedd för an
stormningen. Det fanns varken personal eller 
hjälpmedel att klara jobbet tillfredsställande. Men 
nu är även detta historia. 

Jag kan tillägga att de flesta som arbetar med 
att sälja biljetter tycker om sitt jobb. Det finns så 
mycket positivt i kontakten med människor och 
de flesta är också medvetna om sin roll som 
företagets ansikte utåt. 

Resebyråverksarnheten inom SJ började 1915 
i Stockholm och lades ner 1990. SJ Resebyrå var 
i flera år den största resebyrån i Skandinavien 
och här kunde man också hitta många av järn
vägens kvinnor. 

Idag har SJ närmare 700 kvinnor anställda för 
att sälja biljetter till tågen. 

Stationsskrivare 
1960 började Kaisa Gunnarsson (född Gullberg) 
en tvåårig stationsskrivarkurs tillsammans med 
15 män och hon blev SJ: s första kvinnliga stations
skri vare. Kaisa berättar: 

Ekonomiskt trängda privatbanor var tidigt ute med att ersätta manlig stationspersonal med betydligt 
billigare kvinnliga platsvakter. Ebba Andersson tjänstgjorde på BLHJ-stationen Revingeby. 
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Catrine Lönnström, en av de första kvinnliga lokförarna på Malmbanan ( 1988 ). Foto Åke Barck. 

Till Sveriges första kvinnliga stationsskrivare fanns 
ingen uniform så NK:s herrskrädderi fick uppdraget 
att sy. Det blev en korsning mellan dåvarande manlig 
vinteruniform och en damdräkt enligt den tidens mode. 
Ingen tänkte på att den skulle utformas så att jag som 
tågklarerare t.ex. bekvämt skulle kunna klättra över ett 
godståg. 

Mössa kunde jag få ur uniformssortimentet, minsta 
storlek med korkskivor under svettremmen blev näs
tan tillräckligt liten. Med slipsen gick det också bra. 
Värre var det med skjortan men det löstes genom 
allmänna handelns vanliga vita pojkskjortor. 

Uniformen kom egentligen bara till användning 
under utbildningstiden i Hässleholm. På den tiden 
sköttes tågklareringen där endast av stationsskrivare. 
För att kunna rycka in i tågklarerararbetet fick man den 
delen av utbildningen först. 

Efter utbildningen och en kort tids ytterligare arbete 
iHässleholmförsvannjagin i admin!strativtarbete. Ut 
på station igen, som stationsinspektor, kom jag först 
1979, och då behövde en sådan inte längre bära uni
form. 

På tal om uniformer för kvinnor läser jag i SJ
Nytt nr 1 1947: 

Städerska å ångfärja på på SJ bekostnad utan avdrag å 
avlöningen erhålla följande persedlar in natura, näm
ligen klädning av svart yllesatin bestående av blusliv, 
bälte och kjol samt förkläde av klot, försett med spetsar 
nedtill" (1921 års reglemente, särtryck 156a). Tåg
städerskorna hade också från början samma uniform 
men fick senare en grå rock och båtmössa med möss
märket SJ i svarta bokstäver på blå botten. 

De kvinnliga väg- och platsvaktema hade endast en 
blå armbindel med "SJ" i gula bokstäver. En käck och 
klädsam mössa skulle bestämt lysa upp många 
småstationer ute i landet och göra de kvinnliga 
"stinsarna" ännu populärare. Och när nu de manliga 
väg- och platsvaktema i högtidligt formulär fått uni
formsmössa med krönt SJ, så ... 

Tågpersonal 
1975 fick SJ sinförstakvinnligakonduktör. 1995 
arbetar cirka 400 kvinnor i tågtjänst och drygt 
800 män. 

1977 fick SJ sin första kvinnliga lokförare men 
Roslags banan lär ha varit före. Där utbildades två 
kvinnor till lokförare redan 1972, och Saltsjö-
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banan fick sin första kvinnliga förare 197 5. Idag 
arbetar cirka sjuttio kvinnor med loktjänst och 2 
500män. I utställningen Järnvägens kvinnorfick 
bilden av Lotta Robertsson, SJ:s första kvinnliga 
X2000-förare, stå i kontrast till bilden av Catrine 
Lönnström, en av de första kvinnliga lokförarna 
på Malmbanan (1988). Catrine sitter påpälsad 
framför instrumentpanelen i ett pipande, viss
lande och vibrerande Dm-lok, Lotta ser ut att sitta 
i en modern telefonväxel. 

197 8 fick SJ sin första kvinnliga växlare. 1995 
finns cirka trettio kvinnliga växlare. 

Idag finns kvinnorna representerade inom de 
flesta yrken inom SJ men endast ett fåtal på högre 
chefsposter. Monica Andersson är sedan årsskif
tet generaldirektör för Banverket. SJ:s informa
tionsdirektör och ytterst ansvarig för Sveriges 
Järnvägsmuseum, Gunnel Sundborn, ingår i fö
retagsledningen och är styrelseledamot i koncern
företagen TrafikRestauranger och SweFerry. 

Sveriges Järnvägsmuseum har idag fyra fast 
anställda kvinnor av totalt elva anställda. Dess
utom är fem kvinnor tillfälligt anställda för att 

bemanna receptionen under helger, semestrar 
och andra ledigheter. 

Denna artikel är den första i SP ÅRs historia 
som skrivits av en kvinna! 

Källor och litteratur 
Sveriges Järnvägsmuseum: cirkulär, tidnings

klipp m.m. 
Claes Adelsköld, Utdrag ur mitt dagsverks

och pro diversekonto, 1903 
Järnvägsminnen, 1952 
Lars Olov Karlsson & Sven Malmberg, Nora 

Bergslags Järnväg 125 år, 1981 
Elsy Lindblom, Tur utan retur, 1995 
Malmbanan 100 år. Norrbottens museums 

årsbok 1988 
SJ-Nytt, bl.a. nr 3/1944, 1/1947, 11-12/1952, 

4/1955 och 11-12/1956 
Wilhelmina Skogh, Minnen och upplefvelser, 

1987 
Statens Järnvägar 125 år, 1981 
Agge Theander, / rallarnas spår, 1993 

Lotta Robertsson, SJ första kvinnliga X2-förare. Foto Erland Glitze. 
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J anis Priedits 
0 Klagshamns cementfabrik och spar 

Fabriken och samhället 
För drygt ett sekel sedan fanns inget i Klag~hamn, 
ej heller udden. Men det som fanns under Jorden, 
kalkgrunden, skulle ge mycket. Så mycket att en 
industri, ett samhälle, en hamn och rentav nytt 
land växte fram. Skutorna kom och gick,järnväg 
från Tygelsjö drogs fram. Industrisamhället blev 
till och Klagstorpsortens mångsekelgamla all-
mogehävd var bruten. . . 

Idag återstår inte mycket av kalkindus~nn. De_n 
sista kalkugnen står dock kvar som ett mdustn
historiskt minne över epoken. Rester av cement
fabriken används bland annat av en ridskola. 

Kalkbrytning i mindre skala startades av Lars 
Hermodsson och några av hans söner 1878. Her
modsson ägnade sig givetvis även åt kalkbrän
ning, och denna enkla, icke-industriella ~~rk
samhet pågick till 1896 under namnet Vastra 
Klagstorps Kalkbruk. Samma år bildades Klags
torps Kalkbrotts AB som övertog den gamla 
firman. Det nybildade aktiebolaget hade i huv~d
sak danska ägare men tre år senare övergick 
ägandet i svenska händer. Man kan säga att 
verksamheten under denna tid började expan
dera på allvar. Kalkugn och järnvägsbank av 
schaktmassor tillkom 1896-98, verkstäder, lok
stall, pumphus och kraftstation 1898. 

Några år in på det nya seklet anlade~ en ce
mentfabrik med tre roterugnar och ytterhgare en 
kalkugn. Orten Klagshamn hade und~r ~lom
stringstiden omkring 1910 över 1200 mvanare 
och var centrum i dåvarande Bunkeflo. Förutom 
den största arbetsgivaren cemenfabriken fanns 
även andra, bland annat en kalksandstensfabrik, 
en gas betongfabrik, en gödningsfabrik, en destil
leringsfabrik och ett tunnbinderi. Samhället hade 
inte mindre än fyra krogar! .. 

Folk strömmade till från alla håll. Anda upp
ifrån Småland och Blekinge kom de, stenhug-

gare, rallare, smeder och andra arbetare. Samhäl
let växte och affärer, hotell, Folkets hus och 
egnahem kom till undan för undan. 

Under drygt tre decennier upplevde samhället 
företagsoptimism varvad med konjunktursvackor 
och andra kriser. Cementfabriken var berömd för 
sin högkvalitativa portlandcement både inom 
och utom landet och hade därför kunnat hålla 
jämna steg med andra tillverkare. 

Redan 1918 stod första krisen för dörren. Gö
teborgs Bank AB tog över och fortsatte driften 
till 1934. År 1922 hade dock ett nytt bolag bildats 
under namnet Klagshamns Cementverks AB. 
Produktionen var då 400 000 fat portlandcement 
per år. 

Under 1930-talets första år inträdde en avmatt
ning i konjunkturen. Depression i f?rening_ med 
en långvarig byggnadsstrejk ledde till en mmsk
ning av cementkonsumtionen inom landet. Kon
kurrenten Limhamns cementfabrik (ägd av dåva
rande Skånska Cement AB) sju kilometer från 
Klagshamn fortsatte dock att expandera. I Klags
hamnsfabriken kämpades det tappert för att ge
nom rationaliseringar och tekniska förbättringar 
försöka uppnå bättre lönsamhet och konkurrens
kraftiga priser. Ägaren, Göteborgs Bank tillsam
mans med Skandinaviska Kredit AB, tvingades 
år 1930 låna fabriken 2,5 miljoner kronor till 
bland annat en ny ugn och nya kvarnavdelningar. 
Antalet anställda var då omkring 300. 

År 1934 köpte Skånska Cement Klagshamns
anläggningen och verksamheten minskade allt
mer. 1936 stod det klart att hundra arbetare var 
definitivt avskedade, och 1938 var storindustrin 
i Klagshamn oåterkalleligen slut. En del personal 
fick anställning i Limhamnsfabriken medan an
dra bereddes arbetsmöjligheter vid eternitfabriken 
i Lomma. Den senast tillkomna cementugnen 
monterades ner för vidare transport till Oaxens 
kalkbruk i Södermanland. 
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De kvarvarande anläggningarna såldes 1942 
till Laguna AB, ett dotterbolag till Kockums 
Mekaniska Verkstads AB i Malmö, som 1967 
vidaresålde dem till byggföretaget BPA. Bygg
naderna förföll alltmer och vandaliserades, mar
ken växte igen och naturintresserade personer 
ville att det förvildade området, som är rikt på 
växtlighet med många sällsynta arter, skulle be
varas som det blivit, utan intrång av park- eller 
fri tidsanläggningar. 

En ljuspunkt i förödelsen kom 1985 då Malmö 
kommuns enda kalkugn (byggd 1903) restaure
rades. Därmed räddades ett fint industrihistoriskt 
minne i Klagshamn. Under ugnens glansdagar 
kunde man bränna tio ton kalk per dygn. Arbetet 
där var eftertraktat eftersom man till stor del 
rådde sig själv. Lönen 1918 var 35 öre i timmen. 

Spåren och loken 
För en så stor industri som denna behövdes det 
naturligtvis spårbundna transporter, och i Klags
hamn blev resultatet två spårvidder, 900 och 
1435 mm. Smalspåren tillkom 1897-98 mellan 

Ur Ekonomiska kartan över Malmöhus län 1917. 
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Klagshamns station på KTJ och hamnen (2 km), 
medan normalspåret öppnades 1898 mellan Ty
gelsjö och Klagshamn ( 4 km). Den sistnämnda 
sträckan utgjordes av privatbanan Västra Klags
torp-Tygelsjö järnväg (KTJ), vars huvudsakliga 
transporter utgjordes av produkter till och från 
cementfabriken. Persontrafik fanns också men 
upphörde redan 1927. 

Mellan cementfabriken och hamnen låg banan 
som treskensspårig. Kalksandstegelfabriken ute 
vid hamnen fick också spårförbindelse, liksom 
kalkbrottet. Spåren utvidgades allt eftersom verk
samheten växte. Spårsystemets totala längd upp
gick på 1920-talet till inte mindre än 17 kilo
meter. 

För transport av kalksten från brott till kalkugn 
och fabrik användes både ordinära tippvagnar av 
plåt och vagnar med träkorg. Som dragkraft 
användes enbart ånglok. Möjligen kan hästar ha 
utnyttjats på kortare sträckor, men vagnarnas 
tyngd och mängd gjorde att ångkraft i regel 
behövdes. Några diesellok är ej kända. Sådana 
fanns visserligen redan i början av seklet men de 
var driftosäkra och dyra. 



Kalkbrottet omkring 1910. Observera vagnarna av trä. Man ser tydligt att kalkbrottet är nystartat och 
ej särskilt djupt. 

Lok 4 samt ett okänt lok vid okänd tidpunkt. Båda fotona kommer från Föreningen Klagshamns och 
Västra Klagstorps historia. 
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Totalt behövde cementfabriken tio smalspå
riga ånglok. De första anlände redan 1897 från 
Danmark. De var begagnade men endast två år 
gamla. Lok 1 användes inte mindre än 43 år i 
Klagshamn ! Nästa tre lok kom också från Dan
mark, och var precis som de två första endast 
några år gamla vid ankomsten till Klagshamn. 
Loken 6-10 inköptes nya från Orenstein & Kop
pel i Berlin mellan 1906 och 1919. Tyvärr finns 
inget Klagshamnslok bevarat vid något museum, 
så vi får nöja oss med bevarade foton, varav ett 
syns här intill. 

De sex första loken skrotades medan nr 7-10 
åren 1939-43 såldes för andra uppgifter. Lok 8 
och 10 kom till Limhamns cementfabrik där de 
tjänstgjorde mellan kalkbrottet och fabriken. Lok 
9 byggdes om till 7 60 mm spårvidd och skrotades 
inte förrän 1960. Närmare uppgifter om loken 
och deras ångpannor finns i boken Industrilok i 
Skåne - Malmöhus län. 

Efter nedläggningen 1939 upphörde smalspårs
trafiken och rälsen revs till största delen upp. 
Reguljär godstrafik på normalspåret slutade 1939 
men viss bettransport pågick till 1945, då även 
den upphörde. Rälsen kvarlåg dock till 1963. 

Smalspårslokstallet lär ha legat kvar en bit in 
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på 1960-talet. Stationshuset i Klagshamn finns 
ännu kvar, dock som privatbostad. Som postkon
tor fungerade byggnaden ännu 1982. Ett par år 
senare kunde man ännu skönja rester av 900 mm
banorna i loks talls grunden. Vid den restaurerade 
kalkugnen finns ännu några meter kvar av normal
spåret. 
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Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps 
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Ekonomiska kartan över Malmöhus län 1917 
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aktiebolaget 1893-1922, 1923 
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Sven Lindqvist, Gräv där du står, 1980 
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Oxie härads hembygdsförenings årsbok 86/87 

och 1989 
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län, 1995 
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Lars Olov Karlsson 

En tåggrupp i Vaggeryd 1996 

Vaggeryd var vintern 1996 den sista större sta
tion vid SJ där man fortfarande hade manuell 
tågklarering, särskild tågvägsklargörare och där
till semaforer som två av tre infartssignaler. 
Dessutom uppvisade Vaggeryd en mycket tät 
trafik med två- och trevägsmöten nästan varje 
timme. Planer på att bygga om Vaggeryds sta
tion med modernt ställverk föreligger dock, och 
beräknas ske under 1996. Därför beslöt Sveriges 
Järnvägsmuseum att dokumentera arbetet vid 
Vaggeryds station under ett tretågsmöte. 

Dokumentationen gjordes dels på video, dels 
genom fotografering och insamling av doku
ment. Därtill fördes noggranna anteckningar om 
arbetets förlopp. Materialet finns sedan våren 
1996 på Sveriges Järnvägsmuseum där det kan 
studeras av den som är speciellt intresserad. 

Dokumentationen i filmen visar ett tågs väg 
genom Vaggeryds station (även om film och 
bilder med nödvändighet egentligen visar flera 
tåg under två dagar). Vid flera tillfällen på dagen 
möts här dock tre tåg, och saken blir genast än 

Mot 
Jönköping 

mer komplicerad. Omkring 11.00 kommer här 
dessa tåg: 

Från Nässjö klockan 10.47 tåg 1039 som 10.58 
går vidare mot Värnamo. 

Från Värnamo kommer 10.53 tåg 1040 som 
10.55 fortsätter mot Nässjö. 

Från Jönköping kommer 10.50 tåg 1009 som 
11.00 återvänder dit som tåg 1008. 

Vad som sker i tidsföljd är, sett ur tågklarera
rens perspektiv (i alla fall i princip, vissa moment 
under tågens ankomst till Vaggeryd kan ske i 
annan ordning beroende på hur de olika tågen 
håller tiderna etc.) följande: 
• Nässjö ringer och lämnar ut-anmälan för tåg 
1039 och då-klart-anmälan för 1040, dvs. "då 
1039 inkommit, klart för 1040 till Nässjö". 
• Norrahammar (den närmaste bevakade statio
nen på Jönköpingslinjen) ringer och lämnar ut
anmälan för 1009 och lämnar då-klart för 1008. 
• Värnamo ringer och lämnar ut-anmälan för 
1009 och lämnar då-klart för 1039. 

Spår I 

Spår 2 

Spår 4 

Bangården i Vaggeryd. 

Mot 
Halmstad 
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Vaggeryds station den 21 februari 1996 med tåg mot Jönköping, Halmstad och Nässjö. Spåren är, 
från vänster, 4, 3 och 1. Samtliga tåg utgörs av motorvagnar littera Yl, dock alla i olika utförande 
och färgsättning. Alla foton är tagna av författaren. 

Tågklareraren noterar i TAM (Tåganmälnings)
boken och verifierar det med sin signatur. 
• Tågankomstsignalen från Nässjö ringer (mellan
långa signaler), och samtidigt tänds en lampa på 
tågankomstpanelen bredvid ställbocken. 
• Signallampan för tågankomsten kvitteras och 
slocknar (genom att en knapp under den trycks 
in). 
• Bommarna vid Industrivägen, Storgatan och 
plattformsövergången fälls med tryckknappar. 
• När bommarna är nere och efter det att tågvägen 
inspekterats ( växelklotens läge kontrolleras) ställs 
semaforen vid infarten från Nässjö till "kör 40" 
(två vingar snett upp). Allainfartssignaleri Vagge
ryd visar "kör 40" eftersom det finns oförreglade 
växlar i alla tågvägarna. 
• Bommarna vid Industri vägen går automatiskt 
upp när tåget passerat. 
• Bommarna vid Storgatan tas upp med tryck
knapp när tåget passerat. 
• Tåg 1039 stannar vid plattformen, spår 2. 
• Bommarna vid plattformsövergången tas upp 
med tryckknapp när tåget passerat. 
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• Semaforen vid infarten från Nässjö ställs till 
"stopp". 
• Tågvägsklargöraren meddelar tågklareraren 
muntligt att han lagt växlarna rätt, "klargjort 
tågvägen", mot Nässjö för tåg 1040. 
• Tågklareraren inspekterar tågvägen genom att 
iaktta växelklotens lägen. Detta kan han göra 
genom att luta sig ut genom fönstret på tåg
expeditionen . Han kan också göra det från sin 
plats vid ställbocken. 
• Tågankomstklockan ringer för tåg 1009 från 
Jönköping (lång signal). 
• Tågankomsten kvitteras och lampan slocknar. 
• Bommarna vid Ödestuguvägen och Storgatan 
fälls med tryckknappar. Bommarna vid platt
formsövergången behöver inte fällas då tåget 
kommer in till spår 4. 
• Infartssignalen från Jönköping (huvudljus
signal) ställs till "kör 40" (två fasta gröna sken) 
med KIS-nyckel. 
• Bommarna vid Ödestuguvägen går upp auto
matiskt när tåget passerat. 
• Bommarna vid Storgatan tas upp med tryck-



knapp när tåget passerat. 
• Tåg 1009 stannar vid plattformen, spår 4. 
• Låsningen av infartssignalen från Jönköping 
tas tillbaka med KIS-nyckel. Signalen har dess
förinnan automatiskt gått till "stopp" när tåget 
passerat. 
• Tågankomstsignalen ringer för tåg 1040 från 
Värnamo (korta signaler). 
• Tågankomsten kvitteras och lampan släcks. 
• Bommarna vid Götaforsvägen fälls med tryck
knapp. 
• Infartssignalen från Värnamo ställs till "kör 
40". 
• Tåg 1040 passerar infartssignalen. 
• Bommarna vid Götaforsvägen lyftes med tryck
knappen när tåget passerat övergången. 
• När tåg 1040 passerat infarts växlarna ställs 
semaforen åter till "stopp". 
• Tåg 1040 ankommer till plattform, spår 1. 
• Tågvägsklareraren lägger om växlarna i ban
gårdens södra ände och ger med handsignal "klart" 
(ena armen rakt utsträckt) till tågklareraren, som 
kvitterar med samma signal, när han genom att 
iaktta växelklotens lägen konstaterat att tågvägen 
för tåg 1039 ligger rätt. 
• Tåg 1040 är klart för avgång mot Nässjö från 
spår 1. 
• Bommarna vid plattformsövergången, Storgatan 
och Industrivägen fälls med tryckknapparna. 
• Utfartssignalen (en huvudljussignal) mot Näs
sjö ställs till "kör" med KIS-nyckeln. 
• Tåg 1040 får avgångssignal, och avgår mot 
Nässjö. 
• När tåget passerat övergångarna vid plattformen 
och Storgatan tas bommarna upp med tryck
knapparna. 
• Bommarna vid Industrivägen går automatiskt 
upp när tåget passerat. 
• Utfartssignalen går automatiskt till "stopp" när 
tåget passerat, och låsningen tas tillbaka med 
KIS-nyckeln. 
• Tåg 1039 mot Halmstad är klart för avgång från 
spår 2. 
• Bommarna vid Götaforsvägen fälls med tryck
knapp. 
• Utfartssignalen mot Värnamo, även den en 
huvudljussignal, ställs till "kör" med KIS-nyck
eln. 
• Tåg 1039 får "avgång", och avgår. 
• Utfartssignalen går automatiskt till "stopp" när 
tåget passerat. 
• När tågklareraren ser att utfartssignalen gått till 
"stopp" trycker han upp bommarna vid Götafors-

Tågklareraren och tågvägsklargöraren vid ställ
bocken. Tågvägsklargöraren snabbar upp sitt 
arbete genom att använda cykel. 

Från ställbocken kan bommar fällas och lyftas 
och signalerna ställas om. Däremot finns inga 
centralt omläggbara växlar. 
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vägen (som tåg 1039 då har passerat) med tryck
knappen. 
• Låsningen av utfartssignalen tas tillbaka med 
KIS-nyckeln. 
• Tåg 1008 mot Jönköping är klart för avgång 
från spår 4. 
• Bommarna vid Storgatan och Ödestuguvägen 
fälls med tryckknapparna. 
• Utfartssignalen (huvudljussignal) mot Jön
köping ställs till "kör" med KIS-nyckeln. 
• Tåg 1008 mot Jönköping får "avgång", och 
avgår. 
• När tåget passerat Storgatan tas bommarna upp 
med tryckknappen. 
• Bommarna vid Ödestuguvägen går automatiskt 
upp när tåget passerat. 
• Utfartssignalen slår automatiskt om till "stopp" 
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Tågvägsklargöraren vid söd
ra bangårdsinfarten. När tå
get från Halmstad kommit in 
låser han upp växeln, lägger 
om den, låser igen och signa
lerar "klart" med armen till 
tågklareraren. När tågklare
raren så sett att växlarna lig
ger rätt är det klart för utfart 
mot Halmstad. 

när tåget passerat. Låsningen av utfartssignalen 
tas tillbaka med KIS-nyckeln. 
• Tågklareraren ringer Värnamo och lämnar in
anmälan för tåg 1040 och ut-anmälan för tåg 
1039. 
• Tågklareraren ringer Jönköpings godsbangård 
(som nu är närmaste bevakade station på 
Jönköpingslinjen) och lämnar in-anmälan för tåg 
1009 och ut-anmälan för tåg 1008. 
• Tågklareraren ringer Nässjö och lämnar in
anmälan för tåg 1039 och ut-anmälan för tåg 
1040. 

Tågklareraren noterar i TAM-boken, och veri
fierar med sin signatur. 

Sen inträder ett kort lugn tills det blir dags för 
nästa tåggrupp. 

Växlarna närmast stationen 
kan inte låsas, utan måste vara 
bevakade när tåg passerar. 
Här är det tågvägsklargöra
ren som lägger ny tågväg ef
ter ett inkommande tåg från 
Nässjö. 



Börje Thoursie 

Något om längdmätningar 

Längs våra järnvägar ser vi kilometertavlor, vita 
fyrkanter med svarta siffror. Inte så många fun
derar väl närmare över vad de anger eller varifrån 
de angivna siffrorna har mätts. Men för alla som 
sysslat med spårunderhåll eller med järnvägens 
äganderättsjuridik är längdmätningen en viktig 
grund. Den är järnvägens koordinatsystem. Med 
dess hjälp kan man ange exakt var ett spårfel 
iakttagits och skall avhjälpas, men viktigare och 
mera permanent är först och främst att precis 
kunna ange var överenskommelser träffats om 
korsningar med kablar, rörledningar, vägbroar 
och kraftledningsstråk. 

Längdmätningssiffrorna är viktiga för all ex
akt platsangi velse, men det spelar ingen roll 
varifrån den ursprungligen räknats. De privat
byggdajärnvägarna angav i regel avståndet från 
banans ena ändpunkt och huvudort med styrel
sens säte - ett markant undantag var Bergslags
banan som mätte från Falun till Göteborg, där 
dess ledning fanns. Statsbyggda banor mättes 
med få undantag från Stockholm, där styrelsen 
och makten fanns, men en del kortare banor fick 
en alldeles egen mätning, till exempel Pite- och 
Skelleftebanorna som mättes från Älvsbyn res
pektive Bastuträsk. Egendomligt nog mättes dock 
de tidigare byggda Öviks- och Umebanorna ge
nomgående från Stockholm! 

Grängesbergskoncernens järnvägar, TGOJ, 
som ju innehöll tre stora, från början fristående 
järnvägar, använde olika hundratalssiffror för att 
särskilja de olika banornas mätetal. OFWJ behöll 
sin gamla mätning från noll i Oxelösund men 
ÖKJ :s återstående del Frövi-Köping fick en trea 
före mätetalet och Frövi-Ludvika en fyra. 

Genom ändring av järnvägsnätets struktur har 
man fått en hel del underliga konsekvenser av 
ändrade trafikvägar och nedlagda eller förstat
ligade och sammanslagna privatbanor, och jag 
skall berätta om en del sådana roligheter. 

Den som till exempel kör ett timmertåg i Dal
älvens flottningssystem från Borlänge till Mal
ungsforsterminalen, kör hela tiden på vad vi nu 
för tiden kallar Västerdalsbanan. Han börjar sin 
resa på km 64 i Borlänge - det är SDJ, Södra 
Dalarnes järnvägs, mätning från Krylbo till Rätt
vik. Men sex km längre norrut, km 70 i Rep
bäcken, byts längdmätningen till km 29 (från 
Falun) på Falun-Västerdalarnes järnväg, som 
inte längre existerar dessa första 29 kilometrar! 
FVJ slutade i Björbo, km 70 från Falun, och där 
byter vårt tåg längdmätning till 260, och det är 
SWB, Stockholm-Västerås-Bergslagens järn
vägs, genomgående mätning från Stockholm över 
Ludvika, trots att banan inte längre finns i livet 
mellan Ludvika och Björbo. SWB når 298 i 
Vansbro, och där möter vår lokförare Mora
Vänerns längdmätning 150 km från Kristine
hamn, och når med den 205 i Malungsfors. Det 
blev fyra olika längdmätningssystem på den re
san, men det kunde ha blivit fem, för sista biten 
195 Malung-205 Malungsfors hette en gång för 
sextio år sen 200 Malung och 210 Malungsfors 
på den numera till största delen rivna banan 
Brintbodarne-Malung-Limedsforsen ! 

Lite enklare är det för lokförarkollegan som 
kör Österdalsgrenen av timmertågen. Han startar 
också med km 64 i Borlänge och följer SDJ 
kilometrar till Rättvik, 128 km från Kry lbo. Men 
där byts siffran till 142 km från Gävle, eftersom 
man kommer in på Gävle-Dala järnvägars mät
ning, trots att biten Grycksbo-Rättvik sedan länge 
inte finns annat än ijärnvägshistorien. Med GDJ 
mätning når man 182 km i Mora och börjar på ny 
räkning med noll, på Mora-Elfdalens järnväg, 
och når målet, Oxbergsterminalen, på km 28. 

Men sedan får man inte glömma att timret på 
sin väg till havet möter ytterligare fyra längd
mätningar. Vi kör från Borlänge, km 23 i Berg
slagsbanans system till dess nolla i Falun, och så 
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Gefle-Dala järnvägs mätning från 92 i Falun till 
noll i Gävle. Sedan beror de på vems timret är
Korsnäs bolags stockar fortsätter längs Bomhus
banan, Gävle-Lövharsuddens järnväg, från noll 
i Gävle till km 8 i Karskär, men STORAs virke 
färdas längs Uppsala-Gävles kilometrar med 
114 i Gävle till 98 i Skutskär. Så AB Trätåg 
trafikerar ettjärnvägssystem med tio olika längd
mätningar mellan timmerskogarnas terminaler 
och sågverken vid havet. 

Inte bara genom sammanslagning av privat
banor, med var sin utgångspunkt för mätningar, 
utan också genom långsam och tveksam och 
sparsamjärnvägsbyggnadspolicy, har vi fått lik
nande upplevelser på vår kära Inlands bana. Den 
är ett bra exempel på hur man behandlar tre 
privatbanor som en ny enhet men längdmäter 
nybyggen som om man inte hade några principer 
alls. Banans södra del, Kristinehamn-Sveg, be
står av Mora-Vänerns järnväg med noll i Kristi
nehamn, biten Mora-Mora Noret som är stats
byggd, biten Mora Noret-Orsa som inköptes 
från GDJ och Orsa-Herjeådalens järnväg med 
nolla i Orsa. Här vidtog man den ovanliga åtgär
den att mäta om linjen Mora-Sveg och låta den få 
Kristinehamnskilometrar. Gävlekilometrarna 180 
i Mora Noret och 193 i Orsa ersattes alltså av 
MVJ:s 221 i Mora och 234 i Orsa, och sedan fick 
OHJ byta sin nolla i Orsa och 123 i Sveg mot 234 
respektive 357. Men sedan möter vi helt SJB
byggda banan hela vägen upp till Gällivare, och 
då är det ju klart att man fortsätter Kristinehamns
längdmätningen hela vägen? Ack nej, den tvek
samhet som segare och segare fördröjde Inlands
banans färdigställande, och som ledde till att 
vissa tvärbanor byggdes innan anslutning till 
Inlandsbanan var möjlig, ledde till tre egendom
liga längdmätningar för banan till Jämtland till 
Lappland. Alltså: från Sveg till Brunflo har vi 
kilometrar från Kristinehamn och når i Brunflo 
527, men den byts mot 571, som är kilometer från 
Stockholm på Norra Stambanan eller vad som 
från början hette Stambanan genom Norrland -
alltså mätt via Uppsala och Krylbo. "Stamba
nan" lånar vi från 571 Brunflo till 586 Östersund. 
Dock var det inte så enkelt från början, för fram 
till vintertidtabellen 1918, då södra Inlandsbane
delen genom Jämtland provisoriskt öppnats för 
trafik Östersund-Åsarna, hade man helt automa
tiskt börjat räkna "Stockholmskilometrar" från 
Brunflo söderut, och Åsarna blev då några år 
slutpunkten för en mätserie Stockholm-Krylbo
Ånge-B runflo. 
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På samma sätt räknade man ett tag Stockholms
kilometrar på den nybyggda banan Östersund
Hoting-Vilhelmina, men från vintertidtabellen 
1920 övergick man till den speciella Östersunds
mätningen, som fortfarande gäller, med noll i 
Östersund. 1922 sker också en ändring för Sveg
Brunflo som öppnats för genomgående trafik och 
i det sammanhanget fått genomgående Kristine
hamnslängdmätning. Det verkar dock troligt att 
man under de första byggnadsåren laborerat med 
en speciell Brunflomätning för den del av bygget 
som intill 1922 bedrevs självständigt från Brun
flo söderut - vi har dokumentation att Hackås 
kallats 31 och Åsarna 68, men detta var säkert 
bara en provisorisk mätserie. 

Vi återvänder till Östersund. Där var det som 
arbetet med den statsbyggda delen av Inlands
banan formellt började år 1908, och där satte vi 
alltså 1920, efter något funderande, en ny nolla, 
och med den körde man på ända tills man 1929 
kom till Sorsele, 389 km från Jämtlands huvud
stad. Men året efter, 1930, kom Lyckselebanan 
fram till Storuman (efter att ha sovit i Lycksele i 
sex år) och den hade sin egen mätning från noll i 
Hällnäs på Stambanan genom övre Norrland, 
och av någon underlig och för mig okänd anled
ning bröt man då Inlandsbanans Östersunds
mätning i Storuman och lät Lyckselebanans Häll
näskilometrar fortsätta norrut mot Sorsele. Så i 
Storuman byter dagens resenärer från 312 km 
från Östersund till 167 km från Hällnäs, och med 
den mätningen fortsätter resan till Arvidsjaur, 
stationen som från början inte visste på vilken 
bana den skulle ligga ( eftersom man kalkylerade 
med en Inlandsbana via Kasker och Arjeplog!). 

Till Arvidsjaur kom banan med det vackra 
arbetsnamnet Jörn-Gubblijaure 1928, och satte 
då upp skylten 76 km från Jörn. 1933 kom banan 
söderifrån fram till Arvidsjaur, närmast från 
Sorsele, och skrev då 328 km "från Hällnäs", 
men när man sedan fortsatte norrut mot Jokk
mokk fick J örnmätningen fortsätta, så Jokkmokk 
blev 249 km från Jörn, i stället för vad man tycker 
skulle vara mera logiskt, 64 7 km från Östersund. 
På Arvidsjaurs station borde då ha stått 473 km 
från Östersund ... 

Nå, nu var det så att man långt tidigare börjat 
bygga bana från Gällivare söderut mot Porjus, 
och då använde man sig ovanligt nog inte av en 
egen bibanelängdmätnin~ utan räknade "från 
Stockholm över Krylbo, Ange och Boden" med 
km 1312 i Gällivare. Så när bygget 1927 var klart 
till Jokkmokk norrifrån så hette Jokkmokk "km 



1412". Men tio år senare, när hela Inlandsbane
systemet knöts ihop, då vände man på längd
mätningen de sista tio milen och lät Jörnkilo
metrarna gå fram till Gällivare, som alltså blir 
349 km från Jörn istället för 747 km från Öster
sund, eller- helt logiskt- 1289 km från Kristine
hamn . . . 

En liten Inlandsbanebit, som varit sin egen 
ursprungliga längdmätning trogen till sin död, 
var Hedebanan, som hela sin livstid hade nollan 
i Sveg och nådde slutpunkten Hede med 72 
kilometer. 

Den engelskbyggda Malmbanan, The S wedish 
and Norwegian Railway Company, var från bör
jan helt fristående från det svenska järn vägsnätet 
och hade givetvis sin egen längdmätning med 
noll på malmkajen i Luleå där dess byggnads
historia började. Redogörelserna för banbygget 
visar en längdmätning som så småningom når 
222, cirka två mil ovanför Gällivare. Malm
berget, den nordligaste trafikstationen, hette 212. 
Gällivare heter idag 1312 (med Stockholms
mätning via Boden, som heter 1144) och Malm
berget är idag 1319. När SJ 1891 övertog Malm
banan så delade man längdmätningen i Boden 
och räknade från Stockholm både mot Gällivare 
och Luleå. Så Luleå fick byta från km 1 till km 
1180. 

En tankeväckande ändring kan vi finna på den 
ursprungliga Södra stambanan, Malmö-Fal
köping, som från början längdmättes från Malmö 
norrut och från Falköping med Stockholmsmått 
söderut, tills man möttes efter 37 ,5 gamla mil vid 
Bankeryd. Trots nyordningen i rikets måttsys
tem, som tvingade fram en ommätning till kilo
meter, förblev biten Falköping-Nässjö märkt 
från Malmö och Stockholm till 402 i Bankeryd 
ända till 1928, då man bestämde sig för att låta 
den bli en egen enhet med noll i Falköping och 
113 i Nässjö. Min personliga fundering är att det 
var just i det ögonblicket man glömde bort de 
ursprungliga stambanenamnen och lät den ge
nomgående huvudlinjen Katrineholm-Malmö 
(med genomgående Stockholmsmätning) bli 
Södra Stambanan. 

Att ändra en längdmätning tycker alla som 
hållit på medjärnvägsjuridik och lantmäteri vara 
en dödssynd. Det betyder att man bryter en gam
mal tradition - folk på banan kan besvärliga 
punkter och identifierar dem med kilometertal -
och det betyder att alla kontrakt och överenskom
melser, allajournalblad om broar, vägkorsningar, 
kablar, rörledningar, kraftledningskorsningar etc. 

måste ändras och ges nya mätetal, och man måste 
vara säker på att ALLA exemplar av alla journa
ler och överenskommelser blir ändrade. Därför 
måste våra förfäder ha haft ett slavjobb när det 
gällde linjerna Mora-Sveg och Jokkmokk-Gäl
livare. Också för Ostkustbanans del tycks en 
sådan ommätning ha skett, möjligen före banans 
invigning, eftersom banans lantmäterikartor har 
mätetal från Gävle som korrigerats till mätetal 
från Uppsala i direkt fortsättning på Uppsala
Gäv le järnvägs km 114 i Gävle. Men även i 0KB 
norra ände har en all varlig ommätning äit rum, 
eftersom den ursprungliga privatbanan i Adalen, 
Härnösand-Sollefteå, numera också mäts i 
Uppsalakilometrar. Andra banor som mätts om, 
och liksom Gällivare-Jokkmokk i motsatt rikt
ning, är Sundsvall-Torpshammar, som efter för
statligandet mätts om från Ånge med Stockholms
mått, liksom även de andra inköpta banorna 
Hudiksvall-Näsviken och Söderhamn-Bergvik, 
som efter förlängning till respektive Ljusdal och 
Kilafors vid införlivandet med SJ mättes om från 
anslutningen till Norra Stambanan. Också Dala
Hälsinglands järnväg, som i enlighet med sitt 
bolagsnamn mätte från Orsa till Bollnäs, mättes 
vid förstatligandet om från noll i Bollnäs till 119 
i Orsa, men att döma av gamla grafiska tidtabel
ler gjorde man då en oförsiktighet - man lät 
Bollnäsmåtten fortsätta till 132 Mora Noret, vil
ket man några år senare tvingades byta ut mot den 
ovannämndaMVJ- (Kristinehamns-)mätningen. 
Kärt (?) besvär förgäves . . . 

Sedan har vi två egendomligheter utanför mitt 
gamla arbetsområde Norrland: den nybyggda 
statsbanan Frövi- Krylbo och de inköpta banorna 
Hallsberg-Motala-Mjölby och Örebro-Frövi. 
Där gjorde man den underliga krumeluren att 
man i båda fallen mätte om från båda hållen. För 
HMMJ lät man mätningen på Östra Stambanan i 
Mjölby (261 km från Stockholm) fortsätta norrut 
mot Motala, till den mötte Västra Stambanans 
Stockholmsmått från 200 i Hallsberg, och man 
möttes i närheten av Fågelsta, 278 km i båda 
räkningarna. Att döma av nu gällande tidtabeller 
tycks den saken sedermera ha ändrats, så att man 
numera endast räknar från Hallsbergs 200 ända 
till Mjölby 295. 

För den norra delen, Örebro-Frövi-Krylbo, lät 
man Hallsberg-Örebro, som mättes från Stock
holm via Hallsberg (200) fortsätta över Örebro
Frövi (som haft sin nolla i Örebro) och vidare ut 
på den nybyggda banan i riktning mot Krylbo, 
men samtidigt fick Norra Stam banans kilometrar 
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(161) i KrylbofortsättasöderutmotFrövi, tills de 
möttes i Sällingetrakten vid km 258. Och såvitt 
jag vet lever detta tokiga förhållande kvar. 

Vi får inte glömma de knepigheter som uppstår 
när man ändrar en linjesträckning. När man till 
exempel rätat den stora öglan i Ljusne, "Ljusne
kroken", blev 0KB nästan en kilometer kortare, 
och samma sak skedde när man gick i två tunnlar 
mellan Älvsbyn och Brännberg i stället för runt 
bergen. Då låter man helt enkelt den befintliga 
längdmätningen fortsätta på nybygget vid den 
plats där det avviker från gamla linjen, och där 
linjerna sedan förenas återgår man till den gamla 
längdmätningen utan att bekymra sig för att man 
då "konstruerar" en kilometer som är mycket 
kortare än tusen meter. Det blev till exempel så 
vid Brännberg att den nya linjens km 1110 kom 
att stå cirka 180 meter söder om den gamla 
linjens 1111, och i Ljusne står den nya linjens 182 
knappt 100 meter söder om gamla 183. På det 
viset har man inte behövt rubba sina gamla jour
naler och överenskommelser. 

Sådana här saker händer vid de flesta kurv
rätningar, men i allmänhet blir resultatet inte så 
våldsamt som de här beskrivna, det brukar räcka 
med något hundratal meter. Mitt eget första över
raskande möte med sådana fenomen var när jag 
1939, vid längdmätning för elektrifieringen av 
stambanan upp till Boden, gick med en mätning 
förbi Nyåker och konstaterade att kilometer 824 
bara var 810 meter lång- innan jag hunnit ta reda 
på 1919 års linjerätning, vid Öreälvsbygget, kliade 
det ordentligt i de små grå ... 

Till sist - det finns också tillfällen då kilo
metrar blir längre. När vi byggde om Borlänge 
bangårdar, flyttade ut all godstågshantering till 
en ny rangerbangård och befriade stadsdelen 
Bullermyren från den del av Siljansbanan som 
gick snett genom kvarteren, så var vi tvungna att 
förlänga både in- och utgående linjen på SDJ. Det 
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ledde till att banan genom Borlänge blev cirka 
1200 meter längre. Hur löser man sådana pro
blem i längdmätningen? Jo, sista anknytningen 
mellan gamla och nya linjen blev där den nya 
Siljansbanan strax före Repbäckens station anslöts 
till gamla Västerdalsbanans sträckning. Då fick 
det helt enkelt bli 2200 meter mellan km 69 och 
km 70. Vet man det går det bra - annars kanske 
man funderar en smula över hur lång "en kilo
meter" egentligen kan vara! 

På samma sätt tillkom den längsta kilometer 
som jag varit med om, nämligen den 3216 meter 
långa kilometer 482 på den 1942 nybyggda 
ingångslinjen till Ånge. Ånge var ju från början 
en säckstation för stambanans tåg, men 1942 
byggdes en stor ögla så att stambanetågen kunde 
köra genom Ånge utan att vända och byta lok. 

Någon kan ju efter dessa utläggningar med allt 
skäl undra hur man kan använda ett längd
mätningsprotokoll som koordinatsystem om inte 
alla kilometrar är en kilometer långa. Jo, det 
hänger ihop med vårt sätt att använda längd
mätningen - man mäter alltid framåt. Man anger 
ett objekts läge som dess avstånd från närmast 
tidigare kilometertavla; man får aldrig mäta bakåt 
från nästa tavla, hur nära den man än är. På det 
viset spelar det för objektangivelsen ingen roll 
om en kilometer vid Öreälven är för kort eller en 
kilometer vid Repbäcken är för lång. Den järn
vägsmässiga lokalangivelsen består sålunda av 
kilometertalet + ett metertal - den gångväg, som 
strax innan Repbäckens bangård korsar "den 
långa kilometern" heter till exempel 69 + 1653 -
även om de allra flesta platsangivelser har tre
siffriga metertal från +001 till +999. 

Så nästa gång du åker tåg på en för dig ny eller 
ovanlig sträckning - titta på kilometertavlorna 
och fundera över varifrån deras längdmätning 
räknats! 



Alf Zettersten 

Karl Tiren - en märklig stins 

Den 1 januari 1912 fick Bergviks station i Häl
singland en ny inspektor när Karl Tiren tog 
befälet över en av de större stationerna på sträckan 
Söderhamn-Kilafors. Bergviks station hade se
dan 1861 betydelse för kommunikationerna, som 
slutstation för en smalspårig järnväg mellan Sö
derhamn och Bergvik. Resenärer och gods trans
porterades vidare med ångbåt över sjön Berg
viken i det kommunikationsnät som förband 
Söderhamn med Bollnäs. När ångbåten nådde 
Landafors svarade en järnväg med hästdragna 
vagnar för transporten mellan sjöarna Bergviken 
och Varpen. Ytterligare en ångbåt förde passage
rare och gods över Varpen till Bollnäs. Banvallen 
efter den hästdragna järnvägen finns delvis kvar 
och arbeten pågår för att återskapa banan. På 
Varpen går sedan ett par år en ångbåt som tar 
passagerare. 

För det lilla brukssamhället Bergvik fickjärn
vägen stor betydelse. Sågverket och massafabri
ken, för övrigt världens första för sulfitmassa, 
behövde en förbindelse med hamnen i Söder
hamn. Det skulle dock inte gå många år förrän 
banan fick normalspår och förlängd sträckning 
så att den nådde Kilafors. Banan fungerar fortfa
rande som länk mellan stambanan och Ostkust
banan även om dess betydelse för de lokala 
kommunikationerna har upphört. 

Stationshuset fick stå kvar på sin ursprungliga 
plats när den normalspåriga järnvägen drogs 
förbi Bergvik. Avståndet mellan stationsbygg
naden och spåret krävde en ovanlig och originell 
byggnadskonstruktion. Trappan som förband 
väntsal och expedition med perrongen blev både 
lång och brant. Den fick dessutom en överbygg
nad som skydd för väder och vind. 

När Karl Tiren tillträdde hade den nya sulfit
fabriken i V ann sätter fungerat några år. Bergviks 
station rangerade fabrikens ransporter. Bolaget 
höll sig med eget lok som drog godsvagnarna 

efter industrispåret mellan fabriken och stations
området. Övriga större kunder var Bergvik & Ala 
kraftförvaltning, affärerna på orten och ett tämli
gen omfattande lantbruk i närliggande byar. 

Ett tecken på samhällets expansion var att 
Bergvik blev kapellförsamling och fick en egen 
kyrka tre år efter Tirens ankomst. Han blev själv 
den förste kördirigenten i församlingen, om än 
tillfälligt vid kyrkans invigning. Fortfarande 
sjungs varje år den hy Ilnings sång som Karl Tiren 
komponerade till invigningen. Ärkebiskop 
Nathan Söderblom visade sin uppskattning ge
nom att begära att stycket sjöngs två gånger. 

Bergvik var som redan nämnts en av de större 
stationerna utmed denna bandel. Endast Marma
verken, ett annat fabrikssamhälle i närheten med 
sågverk och sulfatfabrik, kunde konkurrera. Berg
vik som ort mätte sig dock inte med de stationer 
och samhällen där Karl Tiren tidigare hade tjänst
gjort. Frågan varför han valde Hälsingland och 
Bergvik är obesvarad och kommer väl att så 
förbli. En kvalificerad gissning är att han ville ha 
en inspektorstjänst som gav utrymme för andra 
intressen. Misstanken att hans stridbarhet, egen
sinne och omfattande sidoverksamhet gjort ho
nom obekväm i fråga om högre tjänster kan 
heller inte negligeras. Ställt utom allt tvivel är 
dock att Bergvik under åren 1912 till 1934 hade 
en av de mest originella stinsar som svenskjärn
vägshistoria någonsin kunnat uppvisa. Egenheter 
brukar förknippas med chefer men sällan i den 
omfattning som här gör sig gällande. 

Även med ett generöst textutrymme är det en 
omöjlig uppgift att teckna en komplett bild av 
Karl Tiren. Det kortaste avsnittet skulle bli hans 
järnvägsmannagärning, även den löper som en 
röd tråd från studentexamen i Östersund till 
pensioneringen i Bergvik 1934. Betydligt längre 
texter behövde skrivas om hans sameforskning, 
fiolbyggeri, konstnärliga arbeten, insatser för 
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spelmansmusiken och den klassiska musik
bildningen. Ett särskilt avsnitt krävdes dessutom 
för att skildra myterna kring honom. Denna arti
kel blir mot den bakgrunden endast ett försök att 
skapa några konturer av originalet Karl Tiren. 

Barndomen 
Karl Tiren var inget arbetarbarn som arbetat sig 
upp på samhällsstegen. Han var inte barn till en 
järnvägare som kände förpliktelsen att gå i fars 
fotspår utan son till kyrkoherde Olof Tiren i 
Oviken. Även på sin mors sida hade Karl präster 
och andra yrkesmän med bildning. Musikaliteten 
fanns som ett arv, bland annat från fadern. Store
bror Johan visade tidigt konstnärliga anlag och 
var redan när Karl växte upp en erkänd och 
berömd målare. Johan och Karl kom, var och en 
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Karl Tiren på sin expedition. I 
Bergviks stationshus hade 
Karl Tiren sin arbetsplats 
mellan åren 1912 och 1934. 
Före ankomsten till Bergvik 
hade han förordnanden på 
många orter i Norrland. Un
der tiden i Kiruna, åren efter 
sekelskiftet, grundlades hans 
speciella kärlek till Lapp land. 
Han tjänstgjorde en längre tid 
i Boden före tjänsten i Berg
vik. 

på sitt sätt, att satsa en betydande del av sin 
skaparkraft på samerna. Ett folk som även vid 
den här tiden befann sig i ett trängt läge med 
behov av stöd från starka personer som bröderna 
Tiren. 

Karl Tiren växte upp i vad som kan beskrivas 
som en landsortssociete. Den lärdom som fanns 
i hemmet påverkade hans uppväxt som till en 
början var mycket utvecklande och harmonisk. 
Familjens ställning i bygden var stabil fram till 
dagen när slaget föll. Karl var bara åtta år när 
Olof Tiren fick avsked från sin tjänst efter 17 år 
som kyrkoherde i Oviken. Han hade ertappats 
onykter i tjänsten och denna förseelse användes 
mot honom med all kraft. Kanske var det en 
lärostrid i församlingen som fick en falang att 
använda tillfället till att bli av med kyrkoherden. 
Under alla förhållanden var det märkligt att så 



lång tid som 17 år behövdes om det gällde att 
upptäcka kyrkoherdens svagheter. 

Familjen tvingades lämna tjänstebostaden för 
att flytta till ett litet enkelt torp. Därmed blev 
Karls framtid mycket osäker. Hans familj var 
med ens utfattig och det var enbart genom mo
derns kraftfulla agerande som den till slut ändå 
blev ljus. Kristina Tiren tog stort ansvar för den 
krossade familjen. OlofTiren återfick aldrig livs
lusten och kraften under sina återstående år. 
Kristina däremot åtog sig alla tänkbara uppgifter 
i det samhälle där hon tidigare varit kyrkoherde
fru. Hårt arbete från moderns sida och hjälp från 
inflytelserika vänner förde Karl Tiren till såväl 
studentexamen som tjänst inom järnvägen. Han 
började i Östersund och de första anteckningarna 
om honom härrör från januari 1889. Inom SJ 
hade Karl Tiren flera placeringar innan han 1904 
kom till Bergvik. Han var utbildad telegrafist och 
tjänstgjorde på stationer i södra Norrland innan 
han 1904 kom till Kiruna. 

Innan händelserna i Oviken lämnas man det 
vara av intresse att nämna, att Karl så småningom 
fick uppdraget att för kyrkans räkning måla ett 
porträtt av sin då avlidne far. Detta porträtthänger 
i sakristian till Ovikens gamla kyrka bland övriga 
kyrkoherdebilder. Det blev något av en posthum 
upprättelse av den gamle prästen när sonen fick 
måla hans porträtt. 

Jämsides med karriären inom SJ bedrev Karl 
Tiren språkstudier med resor till England, Frank
rike, Italien och Tyskland. Resorna bidrog också 
till att utveckla känslan för konst, och flera av 

Karl Tirens far, mor och sys-
ter. Karl står bakom systern 
Calise. Bilden speglar famil
jens hårda öde efter det att 
den gamle kyrkoherden tving
ats lämna sin tjänst i Ovikens 
församling. Den togs omkring 
1885 utanför torpet i Side dit 
familjen f ått flytta. De yngsta 
barnen och hustrun Kristina 
drabbades hårt, men den vil
jestarka Kristina såg till att 
det ändå gick barnen väl i 
livet. Det fanns dock ingen 
som förstod Karls längtan till 
konsten. Brodern Johan var 
hansförebildmenstarkakraf
ter förde honom in på tjänste
mannabanan. 

hans tidiga målningar är bilder från de länder han 
besökte. Karl Tiren hade ofta glädje och nytta av 
sina goda språkkunskaper. Det var bland att 
annat ett av skälen till att han i augusti 1908 
befann sig i Wien som representant för Svenska 
Järnvägsmannaförbundet vid en veckolång, in
ternationell kongress med representanter från 
hela Europa. 

Han blev tidigt vän med Wilhelm Peterson
Berger, han målade, byggde fioler och drömde 
innerst inne om att helt få ägna sig åt måleri. Den 
rätten hade förvägrats honom i ungdomen och 
han skulle inte heller senare i livet bli konstnär på 
heltid. 

Samef orskningen 
När Karl Tirens intresse för samernas kultur 
väcktes vet ingen med bestämdhet. Han hade 
många tillfällen att se och umgås med jämtländ
ska samer i sin uppväxtmiljö, men det var från 
1909 som sameforskningen blev en betydande 
del av hans liv. Förmodligen hade hans ide växt 
fram under en längre tid. För utomstående be
traktare ter sig intresset nästan maniskt. Han 
offrade tid, möda och pengar för att förverkliga 
detta mål och fick trots detta vänta mycket längre 
på sin framgång. Tidvis var även tjänsten inom 
SJ i fara när överordnade irriterade sig över 
Tirens ständigt återkommande tjänstledighets
ansökningar. 

Först 1942, när Nordiska museet bekostade 
utgivningen av Die lappische Volksmusiki serien 
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Acta Laponica, var han framme vid målet. I dag, 
mer än fyrtio år efter hans död, är denna bok med 
samisk folkmusik en ovärderlig tillgång för unga 
samer som söker sina rötter i sitt folks gamla 
melodier och texter. Det finns dessutom intresse 
för en nyutgåva på svenska, byggd på det origi
nalmanuskript som förvaras på Nordiska museet. 
Den tyskspråkiga bok som gavs ut saknar en hel 
del av det som Karl Tiren tog upp i sina texter. 

Kiruna var vid sekelskiftet ett nybyggarsam
hälle som nyss fått sin järnväg och med en 
gruvdrift som knappt hade påbörjats. Ett par år 
efter sin ankomst till Kiruna, 1906, lät Tiren 
bygga en stuga påNuoljas sluttning i Abisko. När 
han under tiden i Norrbotten förlorade en dotter 
anlade han en familjegrav intill stugan. V arken 
stugbygget eller anläggandet av graven kunde 
göras så där utan vidare. Karl Tiren fick gå till 
högsta instans med sin begäran, och det var bland 
annat med stöd från samerna som han till slut fick 
sina tillstånd. När Abisko nationalpark anlades 
några år senare anmodades stugägarna att riva 
sina byggnader. Att Tirens stuga fortfarande lig
ger kvar på sin plats beror på den gravplats som 
han anlade. Graven kunde inte avlägsnas och då 
fick även stugan vara kvar. Den ägs fortfarande 
av familjen Tiren. Den som befinner sig i Abisko 
kan se stugan från turiststationen. Den är klassad 
som kulturminnesmärke men används av famil
jen som ett vanligt fritidshus. Många turister 
söker sig upp till gravplatsen från vilken man har 
en hänförande utsikt. 

I familjegraven vilar dottern samt Karl Tiren 
med fruarna Ellen och Astrid från äktenskap 
ingångna 1903 och 1944. Det senare efter att 
Tiren varit änkeman under fem år. 

Vännerna 
I gästboken från stugan i Abisko, döpt till 
Nuoljalid, finns namnteckningar efter många av 
Karl Tirens vänner. Bland konstnärsvännerna 
fanns bland annat Bror Hjort och Leander Eng
ström. I den närmaste vänkretsen ingick den 
legendariske fotografen Borg Mesch som tagit 
flera av de mest förekommande bilderna av Karl 
Tiren. Det finns anledning tro att Borg Mesch 
följde Tiren på några av vandringarna. Bland 
vännerna fanns också LKAB:s disponent Hjal
mar Lundbohm, vars kulturella insatser i Norr
botten än i dag beskrivs som revolutionerande. 

Även gästboken från Elfviks herrgård i Berg
vik, Tirens pensionärsbostad, visar att han gärna 
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samlade kulturella personligheter kring sig och 
lät ortsbefolkningen lyssna till de berömda gäs
terna. 

Forskningen kring samernas gamla kultur, 
främst jojken, fick allt större omfattning. Åren 
1911 till 1916 tog Tiren ut långa perioder av 
tjänstledighet för att följa samerna när de som
martid flyttade sina renhjordar från det ena betes
området till det andra. Ibland hade han sällskap, 
ibland reste och vandrade han ensam. I sitt ba
gage bar han oftast en fonograf, utlånad av Nord
iska museet. Med den kunde han spela in jojkar 
för senare bearbetning. Vintertid besökte han 
flera av de större marknaderna i Norrbotten för 
att även där söka melodier och texter bland 
samerna. Omkring femhundra vaxrullar finns 
bevarade, och några av dem är kopierade och 
spelade i anslutning till radioprogram om Karl 
Tiren. Det berättas att en samekvinna gjorde ett 
plötsligt utfall mot Tirens fonograf samtidigt 
som hon ropade: Trolltyg ! Fonogafen gick sön
der och Tiren fick vänta på en ny. Brev från Ernst 
Manker bekräftar att museet behövde förse same
forskaren med ny utrustning. 

Dagböckerna från de här åren är också beva
rade. Böcker som berättar om strapatser, mot
gång och framgång. Ibland fick Karl Tiren gå 
många mil bara för att finna ett ingen same ville 
jojka för honom. Laestadianismen hade ett fast 
grepp om många samer och jojken var i stort sett 
förbjuden eftersom den betraktades som utslag 
av synd, i alla fall för den rättrogne. I sådana 
situationer hjälpte det inte ens att Tiren kunde 
visa upp introduktionsbrev skrivna av dåvarande 
landshövdingen i Norrbotten, Karl J. Bergström. 
Breven var skrivna på svenska, samiska och 
finska. Landshövdingen uppmanade samerna att 
vara tillmötesgående mot Tiren och hans med
vandrare, stadsnotarien Nils Andersson från Lund, 
som representerade en folkmusikkommission 
med intresse för samekultur. 

Vid andra tillfällen hade han turen på sin sida 
och kunde på en och samma gång få spela in 
många jojkar. Ett exempel är mötet med samen 
Nila Ribbia på en plats där varken Ribbia eller 
Tiren borde ha befunnit sig just vid det tillfället. 
De melodier och texter han fick spela in och 
uppteckna den gången har en framskjuten plats i 
hans bok. Mötet betraktades av övriga inblan
dade som näst intill övernaturligt. Att Tiren stod 
i förbund med makterna var en utbredd uppfatt
ning. Med sitt sinne för dramatiska effekter gjorde 
han nog ingenting för att stävja den mytbildningen. 



Karl Tiren på forskarfärd. Här befinner han sig på vandring mellan Nikkaluokta och Kebnekajse. I 
bakgrundenskymtarTuolpagorni. Bildens kvalite talar för att Borg Mesch varmed på vandringen som 
fotograf 

Kunde stoppa blod 
Karl Tiren använde skickligt de kontakter han 
lyckades få bland samerna. Dagboksanteckningar 
visar att han dessutom var mycket generös mot 
dem som hjälpte honom. Deras förtroende gent
emot honom blev med tiden mycket stort. Vid ett 
tillfälle fick han vara begravningsförrättare när 
en gammal samekvinna avlidit medan hennes 
familj och deras renar befann sig långt ute i 
fjäll världen. Flera av dessa dramatiska händelser 
finns nedtecknade, ibland försedda med illustra
tioner. 

Det var också av samerna han lärde sig en 
läkekonst som senare skulle bli mycket omdisku
terad. Det berättas att Karl Tiren stoppade blod
flödet på en växlare som klämt av armen i höjd 
med axeln under växlingsarbete på stationen i 
Bergvik. Mannen höll på att förblöda när Tiren 
tillkallades för att om möjligt stoppa blodflödet. 
Han lyckades och därmed räddades järnvägs
arbetaren till livet. Uppgifterna om den miraku
lösa händelsen nådde ortspressen och det blev 

stora rubriker. Uppsalaprofessorn Louis Back
man läste artiklarna och gick i polemik mot den 
verbalt stridbare Karl Tiren som kände sig mycket 
kränkt av professorns tvivel. Backman ansåg att 
det fanns en naturlig förklaring till händelsen och 
spekulerade i att växlarens kropps pulsåder klämts 
åt genom yttre påverkan. Tiren hävdade att det 
var precis vad man först hade gjort på ol ycksplat
sen, men misslyckats med. Mannen hade varit 
bortom all hjälp om inte ett mirakel inträffat. 

I en av dagböckerna beskriver Tiren hur han 
själv fått hjälp av en norsk same som botade hans 
skadade hand. De ramsor som samen läste över 
handen har återgivits med fonetisk skrift i dag
boken. Orts bor som minns Tiren berättar att folk 
med tandvärk och andra smärtor fick rådet att gå 
till honom för att få hjälp. 

Antagligen förekom en och annan debatt om 
läkekonst även i Karl Tirens egen familj. Sö
nerna Einar och Gunnar utbildade sig till läkare 
och bör ha haft en del att säga om faderns sätt att 
bota sjukdomar. 
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Långt till målet 
Om nu Karl Tiren mötte strapatser när han sam
lade in underlaget för sin bok omjojkning så var 
de långt ifrån över när den sista fjällvandringen 
avslutats. År efter år gick utan att boken blev 
utgiven och det stora hindret var pengar. Han 
hade själv till stor del klarat ekonomin under 
forskningsperioden. Inkomsten från de tavlor 
han målade och sålde gick ofta till sameforsk
ningen. Ett och annat penningbidrag lyckades 
han få utöver stödet från Nordiska museet där 
Ernst Manker var hans främsta kontakt och före
språkare. Karl Tiren var själv mycket skicklig 
när det gällde att tala för sitt projekt. Det framgår 
i mängder av tidningsklipp från lokal- och riks
press. När han framträdde i Stockholm kunde de 
stora morgontidningarna göra hel- och halvsidor 
om honom. Sameforskning var av allt att döma 
något exotiskt, och Tiren försummade inte dessa 
tillfällen att framhålla behovet av en fullständig 
dokumentation av forskningsresultaten. 

I början av 1930-talet motionerades i riks
dagen till förmån för sameforskningen. Svenska 
Dagbladet beskrev arbetet som en kulturgärning 
och ansvaret för utgivningen av resultatet som en 
statsangelägenhet. Citat ur en ledare i Social
demokraten visar hur Tirens samtida såg på hans 
verksamhet: 

Tiren är också den ende man i vårt land, ja i hela 
världen, som är kompentent att bearbeta och utgiva det 
sällsamma melodimaterial han med sådan skicklighet 
avlockat en döende, till stor del bortgången, genera
tion av sagesmän. Detta är känt och omvittnat av de 
främsta in- och utländska auktoriteter inom etnologins 
och musikens områden. Men han är själv redan en 
gammal man, snart 62 år fyllda. Det ligger sålunda en 
fara i dröjsmål. 

Det starka mediestödet och riksdagsmännens 
begäran om statliga pengar räckte dock inte. Det 
gick ytterligare ett tiotal år, fram till 1942, innan 
Karl Tiren kunde hålla det första exemplaret av 
sin bok i handen. 

Folket han älskade. Bland Karl Tirens många bilder tagna av fotografen Borg Meschfinns denna från 
ett läger i Rautasjärvi. Med dessa människor kände sig Karl Tiren befryndad. Vad denna samhörighet 
kom att betyda vet man först i dag när Tirens sameforskning blivit näst intill ovärderlig. 
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När Karl Tiren inledde sin järnvägsmannabana var det i Östersund. År 1894 målade han denna 
detaljerade akvarell av sin arbetsplats. Foto Anders Eriksson 

I dag, 54 år senare, använder unga samer boken 
med vördnad och minns med tacksamhet den 
man som skapade en länk mellan flera samiska 
generationer. De samer som överlät sina texter 
och melodier till den nitiske forskaren var födda 
omkring 1830. 

En färgstark målare 
- Karl är bättre än jag ... 

Omdömet gav Johan Tiren, Karls äldre bror. 
Citatet finns i ett brev skrivet av en man som 
hörde konstnären betygsätta sin yngre bror. Karl 
kom aldrig som sin bror till Konstakademien som 
elev och lärare. Inte heller fick han sina tavlor 
antagna av Nationalmuseum. 

Karl Tirens konststudier sammanföll alltså med 
hans språkresor vilket framgår av flera målning
ar från bland annat Frankrike och Italien. Hans 
måleri kom med åren helt att präglas av känslan 
för fjällvärlden. Från tidiga målningar finns ex
empel på förmågan att måla porträtt och djur. 
Längre fram var det däremot ytterst sällan han 
infogade några levande varelser i sina målningar. 

Landskapets skönhet tycktes honom vara nog 
och särskilt ofta målade han motiv från Abisko 
och Torne träsk. Flera av hans motiv hämtades 
från Norge som han ofta besökte under tiden i 
Norrbotten. 

I dokument efter Karl Tiren framgår att han vid 
flera tillfällen fick sälja målningar till SJ, sin 
arbetsgivare. Bland annat gjorde han en målning 
avsedd att användas vid en av företagets perma
nenta utställningar i New York. 

Karl Tiren är representerad med sakrala mål
ningar i bland annat Bräcke kyrka. Nyligen på
träffades en målning gjord för ett krematorium i 
Sundsvall. Av någon anledning hade tavlan, vi
sande ett uppståndelsemotiv, monterats ner. Den 
påträffades hoprullad i ett förrådsutrymme när 
Tirenforskaren Anders Eriksson, Östersund, sökte 
efter tav Ian som finns omnämnd i äldre konstnärs
lexikon. I konstböcker framhålls att Karl Tiren 
erhöll Grand Prix i Paris år 1900 för ett lappländskt 
diorama samt att hans tavla De dödas ö har en 
framskjuten plats på Wargentinskolan i Öster
sund. På Österåsens hälsohem ingår en vacker 
Tirentavla från Korsådalen bland övrig konst i 
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vilken ingår Amelin, Osslund, Johan Tiren och 
andra konstnärer i Karl Tirens generation. 

Konsten fick stor betydelse i släkten Tiren med 
Johan som den mest erkände av dem alla. För den 
konstintresserade finns härintill en förteckning 
över "Tirenarna", som man brukar säga i Oviken 
med omnejd. Det finns för övrigt planer på ett 
Tirencentrum i Oviken för att på en enda plats, 
deras fädernebygd, kunna samla konst och annan 
kvarlåtenskap i ett museum. 

Fiolbyggaren 
Karl Tirens begåvning innefattade även musi
ken. Till en början närmade han sig violinen med 
största tveksamhet. Då anade han inte att hundra
talet instrument skulle lämna hans verkstad, till
verkade av honom själv, eller att tusentalet fioler 
skulle lämnas i hans vård. En äkta tirenarna är 
försedd med en särskild inläggning i fiolhalsen. 
Fioler som Tiren tillverkade eller preparerade 
med sin egenhändigt framtagna impregnerings
vätska har namn och nummer skrivna på fiol
bottnens insida. En omfattande brevsamling vi
sar att ryktet om Tirens handlag nådde musiker i 
såväl Sverige som andra länder. 

Själv spelade Karl Tiren klassisk musik men 
han ägnade även spelmansmusiken sin uppmärk
samhet. Bland annat var han ofta anlitad som 
domare vid spelmansstämmor i södra Norrland, 
och han fick spelmansförbundets högsta utmär
kelse för sina tjänster. Särskild uppmärksamhet 
gav han folkmusiken från Jämtland genom att 
nedteckna och trycka en serie häften med polskor 
från hemlandskapet. 
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Bland de närmaste vännerna fanns tidigt Wil
helm Peterson-Berger. Vänskapen sattes dock på 
hårda prov när Karl anslöt sig till den grupp 
musiker som menade att musikkritiken var mer 
till skada än nytta. Peterson-Bergers namn före
kom inte i den debattartikel som innehöll denna 
åsikt. Han kände sig trots detta angripen och 
kränkt, varför de båda vännerna kom att gå en 
verbal match mot varandra i en liten trycksak 
med titeln Är musikkritiken tabu? Året var 1926, 
och deras regelbundna möten och kontakter upp
hörde efter den bataljen. 

Peterson-Berger tillät dock att en av hans artik
lar om Tirens forskning fick användas som för
ord i Die lappische Volksmusik. Detta tolkades 
av Tiren som en gest av försoning även om allt 
inte blev som förr. När deras vänskap var som 
starkast uppträdde de tillsammans i Östersund 
och spelade musik som Peterson-Berger tillägnat 
sin ungdomskamrat. 

Skrönorna 
Kring en person som Karl Tiren finns naturligtvis 
många historier. Hans påstådda förmåga att bota 
sjukdomar gav upphov till en del berättelser. 
Bristen på respekt för överordnade är också om
vittnad. Bland annat finns historien om hur gene
raldirektör Granlund gjorde oanmäld visit på 
stationen i Bergvik. Ryktet hade nått honom att 
inspektoren därstädes aktade konsten och musi
ken högre än plikten som SJ:s tjänsteman, något 
som bland annat kunde föra med sig att tågen fick 
avgå någon minut för tidigt om Tiren hade bråt
tom att komma upp till sina tavlor eller fioler. 

Tillsammans med familjen. 
Karl Tiren bodde som pensio
när på Elfviks herrgård åren 
1934-1954 varefter han för 
en kort tid flyttade till sin 
gamla tjänstebostad i stations
huset. Här med makan Ellen 
och från vänster sönerna 
Torne (präst), Gunnar och 
Einar (båda läkare). 



Karl Tiren på sin arbetsplats. Stations huset i Bergvik med den personal som tjänstgjorde när J. Loqvist 
tog bilden 1929. Från höger Karl Tiren, stationsinspektor, Widengren, stationsskrivare, Östergren, 
stationskarl, Orrmark, stationsskrivare, Eriksson och Stolt, båda stationskarlar. 

Tiren tog av allt att döma i ordentligt när 
Granlund framförde sina farhågor. 

- Säg bara till hur ni vill ha det, jag klarar mig 
nog, lär han ha sagt till sin generaldirektör 

- Snälla bror, ta inte i så häftigt, avvärjde 
Granlund varefter frågan var utagerad. 

Det berättas kring denna händelse att Granlund 
blev kvar på middag och Tiren på sin station. 

Otvetydigt var det så att Karl Tiren förlitade sig 
på att hans stationsskri vare skötte rutinerna på 
stationen. Dottern till en av dessa stationsskrivare 
har berättat att Tiren aldrig meddelade om han 
skulle ta hand om nästa tåg innan drog sig tillbaka 
till lägenheten. Stationsskrivarna tog därför som 
vana att passa vid signalflaggan. Kom inte Tiren 
ner tog de själva hand om ankommande och 
avgående tåg. 

"Ett skimmer av festivitas" 
Hur allmänheten såg på chefen för Bergviks 
station framgår av följande citat ur Ove H. Berg
walls barndomsskildring av livet i Bergvik och 
det närliggande bostadsområdet Österbacken. 

Det var någon gång på sommaren vi drog in på Öster
backen. Jag var stor nog för att den dagen skulle häfta 
vid minnet. Gång på gång har jag också senare i livet 
erinrat mig den. 

Far mötte mor och övriga vid järnvägsstationen, 
vars säregna "trapphus" mellan perrongen och stations
lokalen nästan helt gömdes i släntens lumrnighet. Vi 
var reströtta och ägnade det unika stationshuset ingen 
uppmärksamhet. 

Först sedan vi gjort oss någorlunda hemmastadda 
upptäcktes skylten med stationsnamnet, under vilken 
angavs att avståndet från Stockholm var trehundra
arton kilometer. 

Först senare lärde vi oss också veta vem stinsen var. 
Han var minsann ingen stins vilken som helst. Högst 
sällan såg man honom trippa utför trapporna, men i 
minnet ser jag den skäggprydde i vit järnvägsmanna
uniform, och den hoprullade röda flaggan snurrande 
mellan de ständigt spelande fingrarna. Det var alltså en 
ganska stor händelse att se stinsen själv stoppa ett tåg, 
och den gången han gjorde det hade han allas ögon på 
sig, ty ett skimmer av festivitas omgav honom alltid. 
Han var nämligen inte endast stins - han var också 
ortens enda kulturpersonlighet. 

När jag blev större, jämförde jag alltid "vår" station 
med andra stationer och "vår" stins med andra stinsar. 
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Jämförelsen utföll undantagslöst till vår fördel. V år 
station och vår stins - de var prototyperna för alla 
stationer och alla stinsar. 

Småningom fick jag höra att vår stins besatt förmå
gan att stämma blod. Men detta var en historia för sig. 
Om denna hans märkliga egenskap viskades det endast 
man och man emellan. Det var liksom en offentlig 
hemlighet, detta med blodstärnningen. Svartkonst? 

Däremot gjordes ingen hemlighet av stinsens konst
närsskap. Alla visste att han målade och att hans tavlor 
med lapplandsmotiv var eftersökta och alla visste att 
han var en mästare på violin. 

Rälsbussen försenad 
Respekten var stor bland de underlydande. Flera 
år efter det att Tiren blivit pensionär åkte han 
rälsbuss och skulle stiga av vid Elfviks anhalt i 
närheten av den herrgård där han bodde. På 
bussen hade han fått syn på en fiollåda vars ägare 
naturligtvis måste plocka fram instrumentet. Karl 
Tiren spelade en god stund. Rälsbussföraren hade 

så stor respekt för den gamle inspektoren att han 
hellre försenade bussen några minuter än beord
rade honom att stiga av. 

Med åren fick Tiren många tecken på bevis för 
sin duglighet. Bland annat erhöll han Litteris et 
artibus som synligt bevis även på kunglig upp
skattning. Nordiska museet tilldelade honom en 
plakett utställd av Samfundet för Nordiska muse
ets främjande. Denna hyllning fick han lagom till 
sin 75-årsdag. Spelmännen visade sin aktning 
och uppskattning genom att ge Tiren sitt främsta 
förtjänsttecken, guldmärket. Detta tecken tillfal
ler endast sådana som gjort förbundet särskilt 
stora tjänster. För Karl Tiren var det bland annat 
de många uppdragen kring de stora spelmans
stämmorna som renderat honom denna u ppmärk
samhet. 

1943 fick Karl Tiren en orden som enligt 
statuterna skulle lösas med några hundra kronor. 
Kring denna händelse finns det en historia som 
räknas till de färgstarka bland alla skrönor och 

De dödas ö kallade Karl Tiren den tavla som räknas till hans bästa målningar. Motivet är hämtat från 
dalgången Rautasjaure, väster om Kiruna. Tavlan har sedan många år en hedersam placering på 
Wargentinsskolan, gymnasiet i Östersund. Foto Anders Eriksson. 

,:,,r.,. 
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Från stugan i Nuolja. Medan 
röken från cigarren stiger ser 
den gamla konstnären ut över 
det landskap han älskade och 
från vilket många av hans tav
lor blev målade. 

historier som skapats kring Tiren. Han var vid 
den tiden besviken över att det dröjt så länge 
innan han fick den hjälp han behövde för att ge ut 
boken om samernas folkmusik. Mot den bak
grunden vägrade Tiren att lösa ut sin orden. 
Obekräftade uppgifter anger att det var fråga om 
Vasaorden. Att de inte skämdes! Kräva att han 
själv skulle lösa ut en hedersbetygelse! Han som 
offrat så mycket av sin egendom för att genom
föra vad han såg som sitt uppdrag. Det kostade 
endast några hundra kronor men var ändå för 
mycket i relation till de försakelser som Tiren 
ansåg sig ha fått utstå i kampen för boken. 

Sönerna tyckte dock att pappa Karl borde få 
bära sin orden varför de löste ut försändelsen och 
gav pappan ett presentkort på gåvan. Varpå den 
egensinnige stationsinspektoren nålade fast 
presentkortet i stället för ordenstecknet när han 
något senare skulle gå på landshövdingemiddag. 
Sant eller osant? Berättelsen finns återgiven i 
tidningsartiklar och ligger helt i nivå med vad 

Tiren kunde tänkas göra när han ville markera en 
åsikt eller sitt missnöje. 

Åter till Nuoljalid 
Den 1 september 1955 lämnade Karl Tiren sina 
instrument och sina penslar för gott. Han avled i 
Stockholm och begravningsgudstjänsten hölls i 
Högalidskyrkan den 8 september med sonen 
Torne Tiren som officiant. Två dagar senare ägde 
gravsättning rum intill stugan i Abisko. 

Tiren hade under åren haft ett gott förhållande 
till pressen. Från slutet av 1880-talet och framåt 
finns mängder av klipp bevarade. Särskilt an
märkningsvärd är den uppmärksamhet som 
huvudstadstidningarna och de större region
tidningarna ägnade stinsen från Bergvik. När han 
avled hade Dagens Nyheter följande rader i sin 
omfattande dödsruna: 
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Intensiv och glödande i allt han företog sig var Karl 
Tiren. När budet om denne sameälskares bortgång når 
folket i kåtorna skall det tystna vid eldarna. Och 
långsamt skall jojkningen glida genom dimmorna på 
vattnet, och de skall trösta varandra med den kunskap 
de en gång skänkte honom: att vi under denna jorde
vandring inte kan äga någon större förmögenhet än att 
vara omgivna av avlidna fränders välvilja. 

När kistan gravsattes på den lilla privata kyrko
gården i Abisko hade samevännen och kämpen 
Karl Tiren återvänt till de marker han älskat 
under större delen av sitt innehållsrika liv. Efter 
sig lämnade han tusentals minnen i form av 
instrument, notböcker, handskrifter, tavlor, tid
ningsartiklar och, inte minst, det stora prakt
verket Die lappische Volksmusik. 

Vad hände sedan? 
Man kunde tro att en personlighet som Tiren inte 
skulle falla i glömska efter något tiotal år. Ändå 
var det vad som höll på att ske. I den mån namnet 
Karl Tiren förekommit under senare år är det i 
större lexikon där han omnämns för sin same
forskning. Vidare i ett par radioprogram, signe
rade av forskaren Inger Stenman, Härnösand, 
och barnbarnet Harald Tiren, samt i en artikel i 
norrländska Provins, skriven av barnbarnet S ver
ker Tiren. Dessutom finns då och då, men inte 
ofta, tavlor målade av Karl Tiren till salu på 
auktioner runt om i landet. 

Från 1993 har följande inträffat som berör 
minnet av Karl Tiren: Större delen av hans kvar
låtenskap i form av brev, dagböcker och andra 
handlingar har lyfts fram ur gömmorna och sam
lats. Dagböckerna från början av seklet harrensk
rivits och finns tillgängliga. Två utställningar 
genomfördes under 1995, en i Bergvik och en på 
Sveriges Järnvägsmuseum. Tavlor, instrument 
och övriga föremål presenterades vid dessa till
fällen. En minnesskrift framställdes till utställ
ningarna och i anslutning till dem förekom dess
utom artiklar i lokal-, region- och fackpress. 

Söderhamns kommun har låtit uppkalla en väg 
efter Karl Tiren. I Bergvik finns planer på en 
permanent utställning, om möjligt i den gamla 
herrgård där han bodde under tjugo år efter 
pensioneringen. 

Särskilt betydelsefult är att bokenDie lappische 
Volksmusik med Karl Tirens sameforskning och 
nedtecknade jojkar har upptäckts av de samer 
som i dag söker efter sina fäders musik och 
kultur. Originalmanuskripet till boken är som 
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sagt bevarat och det finns därmed inga hinder för 
den som vill ge ut arbetet på svenska. Denna 
artikel i Spår bidrar förhoppningsvis också till att 
minnet av en märklig person hålls levande. 

Det är nu upp till varje läsare att själv avgöra 
om påståendet att Karl Tiren är en av märkligaste 
stinsar som SJ haft i sin tjänst håller för en 
närmare granskning. 

En konstnärssläkt 
Karl Tiren 23.61869-1.9.1955 
Född i Oviken, Jämtlands län. Målare, stations
inspektor, folklorist. Utförde ett antal kyrkmål
ningar, bland annat i Bräcke och Sundsvall. Repre
senterad på Jämtlands museum, Wargentinskolan i 
Östersund, Österåsens hälsohem med flera platser. 
Grand Prix i Paris 1900 för ett lappländskt diorama. 
Målade även på uppdrag av SJ för utställningar i 
bland annat New York. 

Johan Tiren 12.10.1853-24.8.1911 
Bror till Karl Tiren. Konstakademien 1877-1880. 
Lärare vid samma akademi 1903-1911. Represen
terad i Nationalmuseum, Nordiska museet samt 
museer i Malmö, Norrköping, Kristianstad, Gävle 
och Östersund. Johan Tiren kände starkt för samer
nas livsvillkor vilket också avspeglades i hans 
konst. 

Gerda Tiren 11.1.1858-9.10.1928 
Maka till Johan Tiren. Utbildad vid Konstakade
mien. Målade porträtt och landskap, vanligen med 
lappmotiv. Samtida bedömare menade att hon till 
viss del avstod från en konstnärlig karriär för att 
ägna sig åt maken och hemmet. Hon är represente
rad i Nationalmuseum. 

Nils Tiren 19.8.1885-13.3.1935 
Son till Gerda och Johan Tiren. Är mest känd för 
åttiotalet skolplanscher som under flera decennier 
ingick i de svenska skolornas naturundervisning. 

Stina Tiren 25.10.1886-5.12.1951 
Dotter till Gerda och Johan Tiren. Studier vid 
Konstakademien 1905-1910. Representerad i Na
tionalmuseum och museet i Östersund. Målade 
landskap och porträtt och utvecklade en stark känsla 
för fjällandskapet. 

Rakel Tiren 30.11.1889-11.1.1967 
Brorsdotter till Johan och Karl Tiren. V ar under 
flera år knuten till Rörstrands konstavdelning. Hon 
arbetade även med mönsterritning för Jämtlands 
hemslöjd. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1897? 

Statens Järnvägar 
• Inga nya bandelar var under byggnad för SJ, 
men stora arbeten pågick för att förbättra kapaci
teten på malmbanan Luleå-Gellivare, där man 
öppnade lastspår till Hermelingruvan vid Malm
berget, ökade spåren vid Svartön och började där 
också bygga ett nytt lokstall. Arbete fortsatte 
med bispårfrån Umeå till Storsandskäroch Umeå 
hamn. Stockholmsutställningen ute på Djurgår
den visade att optimismen och konjunkturerna 
var lovande, och krävde vissa extra spår och 
ombyggnader av plattformarna av Stockholm C. 
De under 1896 förstatligade Västkustbanorna 
fick en stambanemässig trafik och SJ köpte åtta 
nya snälltågslok litt. Cc för detta. 
• Godstrafiken ökade över hela landet och SJ 
köpte inte mindre än 537 nya godsvagnar, varav 
65 täckta litt. G 1, 70 treaxliga malmvagnar litt. 
Ml, 257 öppna vagnar med stolpar och låga 

väggar litt. NI, 95 timmervagnar litt. NNI och 50 
kalkvagnar litt. Rl. Den ökade timmertrafiken 
gjorde också att timmeruppfordringsverket i 
Fryksta blev utbyggt med ångmaskin, samt att 
timmerlossnings bryggorna i Stugsund och M yssje 
(Marmaverken) blev förstärkta. 
• Måltider under längre järnvägsresor hade man 
tidigare alltid fått kasta i sig vid uppehåll på 15-
30 minuter vid någon stationsrestaurang, men 
det började kännas alltmerobekvämt. Restaurang
vagnar hade införts vid Uppsala-Gefle järnväg 
redan 1895, men SJ hade dröjt, bland annat 
därför att man som statligt verk inte kunde göra 
lika lokalt anpassade avtal med värdshusvärdar, 
utan först måste utreda organisationsformen, och 
därför till och med hade bett preussiska stats
banorna om råd. Under 1897 skaffade emellertid 

En av SJ första restaurangvagnar var extra luxuös 
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SJ svenskbyggda malmvagnar 
för Gellivarebanan. 

UGJlok17 avvekfrånSJ stan
dard både tekniskt och este
tiskt. 

Rättvik fick ett centrum kring 
stationen i vikingastil. 



SJ sina tre första restaurangboggi vagnar, varav 
en var speciellt luxuös och hade visats av Kock
ums Verkstad vid Industri- och slöjdutställningen 
i Malmö 1896. Inredningen var kafä- restaurang 
- serveringsrum - kök - litet kontorsrum. Skaf
feri fanns i en intillkopplad tvåaxlig resgodsvagn 
så att passagerare varken behövde eller kunde gå 
genom tåget förbi restaurangvagnen. Därför fanns 
det ingen korridor förbi köksavdelningen, och 
restaurangvagnen brukade kopplas i den ände av 
tåget där första och andra klass vagnar gick. 

skruvbroms som SJ och andra banor redan hade, 
och nu tog GDJ det radikala steget att på sin egen 
verkstad bygga tvåaxliga timmervagnar med 18 
tons lastförmåga i stället för det vanliga 11-12 
ton. De nya vagnarna hade grövre axlar och 
fjädrar, samt långbalkarna förstärkta med spänn
s tag. Axlarna var fria länkaxlar, som alltså hade 
så mycket glapp mellan lagerboxar och lager
gafflar att axlarna genom inverkan av de kon
svarvade hjulen kunde ställa in sig i en liten 
vinkel mot tvärsriktningen. Härigenom gick vag
narna lättare i kurvor och kunde göras med större 
axelavstånd, 4 meter i stället för 3,35 på GDJ 

Bergslagen äldre timmervagnar eller 3,76 på SJ timmer-
• Uppsala-Gefle järnväg skaffade två nya starka vagnar med samma längd, 7 m. Det fanns en 
person tågslok UGJ 17-18 från Motala Verkstad gammal tumregel att vagnar inte skulle ha längre 
av Mogultyp med axelanordning lC-3 som då axelavstånd än halva underredets längd, men 
ännu inte fanns vid SJ utom de som övertagits denna begränsning kunde man nu gå ifrån. De 
från Skåne-Hallands järnväg året innan. De hade gamla smala timmervagnarna breddades genom 
kolvslider som var en nyhet för Sverige. Me- attstolparnaficknyakonsolerochgovletbreddat 
ningen med kolvslider är att få en snabbare öpp- från 2,02 till 2,29 m. Som ersättning för gamla 
ning av ångkanalerna kombinerat med utbalan- slopade vagnar byggdes på egen verkstad också 
sering av ångtrycket på sliden. Lokens formgiv- två långa personvagnar litt. BCF nr 45-46 med 
ning verkade ganska amerikansk och avvek hela 6 m axelavstånd, för användning i person-
mycket från SJ, genom till exempel lanternin på förande godståg, även dessa med länkaxlar. Vid 
den breda hytten, fyrkantiga fönster och höga Rättvik byggdes järn vägshotell och kallbadhus. 
gångbord, men UGJ hade egna estetiska traditio- • Frövi-Ludvika järnväg byggde ett nytt lokstall 
ner även i fråga om vagnar. Tendrarna var må- i Kopparberg i det märkliga byggnadssätt som 
lade "Uppsala-Gefle-Ockelbo" vilket tydde på förekom på vissa banor, ett slags korsvirkes-
att man hoppades kunna fungera som en genväg konstruktion med stomme av gammal räls och 
mot Norra Stambanan. infällda väggpartier av tegel. Gruvfälten började 
• Gefle-Dala järnväg hade Sveriges tätaste gods- få elektrisk kraft, och det utnyttjades även av 
trafik med virke från sågverken vid stranden av banan, så att stationen i Lindesberg fick elektrisk 
Runn mellan Falun och Korsnäs, och med träkol belysning och Storå fick elektrisk vattenupp-
från Gävle hamn till järnbruken vid banan. Året fordring. 
före hade GDJ försökt öka kapaciteten genom att • Örebro-Svartå järnväg öppnades med lok och 
byta bromssystem i godstågen från fällbroms till vagnar som antingen köpts begagnade från Öre-

Svartåbanan hade kalkvagnar för trafiken från Latorp och Lanna. 
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BDJ tåg i Vikersvik hade boggivagnar för träkol. 

bro-Köpings järnväg eller byggts på ÖKJ verk
stad. Banan fullföljde en av de tankar som funnits 
med den ursprungligen planerade banan Kö
ping-Hult, nämligen en förbindelse från Örebro 
åt Kristinehamn, men eftersom sedan länge SJ 
kunde köra via Hallsberg och Laxå, fick ÖrSJ 
bara lokal betydelse för kalkbrotten och samhäl
lena i Kils bergssluttningen. ÖrSJ anslöt vid Öre
bro Södra station på SJ. 
• Norra Hälsinglands järnväg mellan Hudiksvall 
och Bergsjö öppnades som Sveriges nordligaste 
891 mm-bana. Dess lok- och vagnpark motsva
rade vad som skaffats av andra banor i skogstrak
ter, till exempel i Dalsland och Småland. 
• Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg, ägd av 
Kopparberg & Hofors sågverks AB, öppnades 
för allmän trafik i hela sin sträckning Linghed
Ockelbo-N orrsundet, efter att tidigare åtmins
tone delvis ha använts bara för det ägande bola
gets egen trafik. Ett långt bispår byggdes till den 
nya sågen i Linghed. 
• Bredsjö-Degerfors järnväg, smalspårigt dot
terbolag till Nora-Karlskoga järnväg, moderni-
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serade och ökade antalet boggiträkolsvagnar ge
nom att utnyttja små gamla malmvagnar som 
boggier. De fraktade träkol till Degerfors, Val
åsen och Skrekarhyttan från en mängd kolbryggor 
vid lastplatser och sidospår efter banan. 
• Utsjö järnväg som ägdes av Uddeholmsbolaget 
och flera andra bruksföretag och sedan 1873 
hade fraktat timmer från Dalälven till Uvån i 
Klarälvens övre tillflöden för vidare flottning 
ned mot Stjärn, Munkfors, Deje, Mölnbacka och 
Forshaga lades ned. Loken såldes till den under 
byggnad varande Östra Blekinge järnväg som 
också hade 1067 mm spårvidd, 3,5 engelska fot. 
Timmervagnarna med träram skrotades, medan 
de som hade järnunderrede skickades till Hag
fors, där de blev kvar som skrot utom en som blev 
tjänstevagn vid lokstallet. 
• Stockholm-Rimbo järnväg skaffade ytterligare 
16 boggigodsvagnar med stolpar litt. No utöver 
de fem som skaffats året innan, varav åtminstone 
fyra fick löst sommarpersonskrov med tanke på 
trafiken till Stockholmsutställningen. 



Smalspårsbanorna skaffade 
snabbare lok för persontåg, 
t. ex. KBJ 1 Thor. 

Götaland 
• Dalslands banan fick känning av det första före
budet till unionsupplösningen då mellanrikslagen 
upphävdes så att Sverige och Norge blev ur tull
synpunkt separata länder. Därför måste Mons 
station byggas ut med tullkammare, första klass 
väntsal och bostäder för tullpersonal. 
• Halmstad-Nässjö järnväg hade bibanan Torup
Hyltebruk under byggnad. 
• Göteborg-Borås järnväg skaffade inte mindre 
än 55 nya godsvagnar, till största delen av Bergs
lagsbanans typer. 
• Borås-Herrljunga järnväg var under ombygg
nad från "snålsparrig" med fyra fots spårvidd till 
normalspår, och hade köpt tre nya stora ånglok, 

Nättrabybanan öppnades till 
Alnaryd. Under granrisgir
langerna står till höger direk
tör Axel E. Lindvall. 

två personboggivagnar och 24 godsvagnar. Man 
räknade med att en stor del av smalspårsvagnama 
skulle kunna ändras till normalspår, men de gamla 
loken var både klena och utslitna. 
• Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg 
hade också börjat förbereda sin kommande om
byggnad till normalspår genom att byta en bro i 
Vänersborg. 
• Skåne-Smålands järnväg öppnade sin andra 
delsträcka Markaryd-Strömsnäsbruk. Eftersom 
även banan Markaryd-Veinge var under bygg
nad kom man överens med rivalen Hässleholm
Markaryds järnväg att slå ihop stationerna i Mar
karyd till en stor gemensam, men man hade redan 
hunnit bygga var sitt stationshus. Banan norr om 
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Östra Skånes järnvägar bestod av både nybyggda banor och gamla 
ombyggda "ångspårvägar". Notera kartans orientering. 

Strömsnäsbruk var under 
byggnad, och bangården i 
Ljungby var ombyggd för att 
korsa den smalspåriga Vis
landa-Bolmens järnväg. 
• Växjö-Alvesta järnväg som 
trafikerades av både SJ och 
Karlskrona-Växjö järnväg, 
men hade egna godsvagnar för 
att kunna kvitta vagnhyror på 
förmånligaste sätt, köpte tjugo 
nya vagnar från Vabis, nr61-
70 litt. Nl och 71-80 litt. NNl. 
• Mellersta Östergötlands 
järnväg öppnades från Lin
köping till Fågelsta där man 
fick förbindelse till lika smal
spåriga Fågelsta-Vadstena
Ödeshögs järnväg. MÖJ bygg
des framför allt för att trans
portera betor till sockerbruket 
i Linköping, men också för 
lokal persontrafik på den tät
befolkade och burgna Östgöta
slätten . 
• Kalmar-Berga järnväg öpp
nades som första delen av ett 
lokalbanenät med 891 mm 
spårvidd kring Kalmar. Alla 
loken var tanklok och fick 
namn efter fornnordiska gu
dar. Godstågsloken nr 1-2 

Ett av landets fulaste lok, LaKJ 12, visade sig vara stort, dyrt och oanvändbart. 
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blev Thor och Balder, och de snabba person
tågsloken nr 3-5 med axelanordning 2B, mot
svarande vad Blekingebanorna hade infört året 
innan på 1067 mm spårvidd, blev Frigga, Freja 
och Nanna. 
• Nättraby-Alnaryds järnväg öppnades med en
dast 600 mm spårvidd, trots att Blekinge för 
övrigt hade smalspårsbanor med 1067 mm spår
vidd och trots att en statlig kommitte avrått från 
denna smala spårvidd för annat än lokala industri
banor. 
• Västergötland-Göteborgs järnväg var under 
byggnad, ett av landets mest ambitiösa smalspårs
företag, med huvudlinjen Göteborg-Skara. 

Skåne 
• Gärds härads järnväg och dess systerbolag var 
under ombyggnad från slingrande klena lokal
banor för att bli en modern snabb förbindelse från 
Kristianstad till Eslöv, senare kallad Östra Skå
nes järnvägar. Den nybyggda delen Eslöv-Hörby 
öppnades under året, Hörby-Tollarp var under 
ombyggnad med tyngre räls, Karpalund-Tollarp 
hade fått ny räls och en förlängning från Dege
berga till Brösarp var under byggnad. 
• En ny ångbåtslinje hade öppnats Trelleborg
Sassnitz med snabb järn vägsförbindelse söderut 
mot Berlin. Tåg i förbindelse med ångbåtarna 
gick tills vidare på Lund-Trelleborgs järnväg 
med förbindelse norrut via SJ, och en ny bana 
kallad Malmö-Kontinentens järnväg var under 
byggnad för att även Malmö, Göteborg och Norge 
skulle få bättre förbindelse med Tyskland. 
• Malmö-Trelleborgs järnväg hade ansetts vara 
alltför krokig för att kunna ta någon Tysklands
trafik, men hade ändå låtit rusta upp linjen och 
köpa en ny personboggivagn för att inte bli helt 
utslagen av den parallella konkurrenten Malmö
Kontinentens järnväg. En ny sidobana till Klags
hamns kalkbrott var under byggnad. 
• Landskrona-Kjävlinge järnväg hade börjat ge 
upp hoppet om att kunna använda de stora lok 
som köpts från Baldwin i USA. Efter att en tid ha 
hyrt ett mer traditionellt skånskt lokalbanelok 
från Lund-Trelleborgs järnväg köpte LaKJ ett 
eget, nr 10, från Nohab med axelanordning lB-2, 
av den typ som på SJ kallades VKBa. 

Verkstäderna 
• Södertälje Verkstäder startade sin verksamhet 
under ledning av Philip Wersen, tidigare chef för 

Philip Wersen grundade Södertälje Verkstäder. 

Vabis - Vagnaktiebolaget i Södertälje, som året 
innan hade sagt upp sig i en dispyt med dispo
nenten hos ägaren Surahammars Bruk. De nya 
verkstäderna låg nära Vabis, och blev efter några 
år dubbelt så stora, framför allt genom Wersens 
skickliga marknadsföring. Därmed började det 
bli överkapacitet för vagntillverkning i landet, 
ännu mer accentuerad när Stora Kopparberg två 
år senare beslöt att bygga lok och vagnar i Falun. 
För att få en jämnare efterfrågan på vagnar blev 
både Vabis och Södertälje Verkstäder medlem
mar i Vagnuthyrningsbolaget som lät bygga vag
nar när verkstäderna hade ledig kapacitet och 
hyrde ut vagnar till banor som hade tillfälliga 
behov, eller som hade så bråttom att de inte kunde 
vänta ut den vanliga leveranstiden. Vabis slutade 
bygga vagnar 1911 och övergick först till motor
dressiner, sedan till bilar. 
• Kristinehamns Mekaniska Verkstad levererade 
till Kinnekulle-Lidköpings järnväg som var un
der byggnad de två första av en serie på tio små 
sexkopplade tanklok för lokalbanor. Loken var 
konstruerade av Viktor Klemming, överingenjör 
vid SJ, och var försedda med Klemmings paten
terade tvåkammarkoppel. Detta koppel hade kon
struerats för att lösa det speciella problem som 
uppstod när KiLJ byggdes så att man fick ett 
triangelspår Lidköping-Forshem-Skara. Man 

93 



kunde då inte längre lita på att en vagn alltid gick 
vänd åt samma håll, och måste ersätta de gamla 
kopplen med hake i en ände med symmetriska 
tvåkammarkoppel med hake i bägge ändar. De 
övriga loken i serien levererades till Klintehamn
Roma, Slite-Roma, Ronehamn-Hemse, Hjo
Stenstorp, Kalmar-Torsås och Mellersta Öster
götlands järnvägar. På 1950-talet fanns sex av 
dem kvar på SJ som litt. K4p. Klemmings koppel 
kom därefter att bli standard i Västergötland, på 
MÖJ och många småländska banor, samt på 600 
mm-banan Helsingborg-Råå-Rarnlösa. 

En annan be
stående insats 
av Klemming 
var tvåkam
marbufferten. 

Många lokalbanor köpte från Kristinehamn den loktyp som Klemming 
konstruerat för KiLJ. 
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Gunnar Sandin 

Utkast till järnvägshistorisk bibliografi 
1995 

Åter en lista över stora och små, översiktliga eller 
detaljborrande, utmärkta eller likgiltiga alster 
om svenskjärnvägshistoria. Avgränsningen mot 
nutida förhållanden är oskarp, liksom mot den 
undervegetation som småbanorna utgör. Subjek
tiviteten i urval och omdömen är väl insedd. 

Några utförliga och goda järnvägsböcker har 
kommit under året. Särskilt vill jag dock betona 
att ett par skrifter i enklare utförande borde ha 
varit riktiga böcker och att ett antal seminarie
uppsatser förtjänar att bearbetas till artiklar -
kanske för publicering i kommande nummer av 
SPÅR. 

Utöver förtecknade arbeten kan nämnas goda 
artikklar av Lena Andersson-Skog om järnväg i 
Norrländsk uppslagsbok (1-3, 1993-95). Ett 
större uppslagsverk som snart är fullbordat är 
Nationalencyklopedin, som får vänta på ett sam
lat omdöme till ett senare sammanhang. 

Som vanligt har Sven-Erik Olsson skaffat fram 
merparten av underlaget. Ett tack också till Gun
nar Håkansson och Frank Stenvall. 

Tillägg 1988: 
Anna Bråkenhielm & Monika Gunnarsson, 

"Smalspåret i pressen. En studie av pressens 
bevakning av smalspåret 1987", D-uppsats i 
samhällsvetenskap, Växjö, 126 s. [Visar att 
VHVJ var framgångsrikt i sin PR-verksamhet 
under invigningsåret 1987.] 

Martin Jägersten, "Sveriges järnvägars bety
delse som lokaliseringsfaktor", B-uppsats(?) i 
ekonomisk historia, Göteborg, 13 s. [En lit
teraturgenomgång av den internationella och 
svenska utvecklingen som märkligt nog förbi
går Fogel.] 

"Järnvägen", i Att färdas i Halland, Settern, 
44 s. [Nio olika författare har skrivit korta 

eller halv korta bidrag om landskapets järn
vägshistoria. Några bygger på gedigna källor 
som Leanders HNJ-bok. Svagheterna är an
nars desamma som i många texter av det här 
slaget, oförmåga att rätt sätta in de lokala 
företeelserna i ett större sammanhang. För
tjänsterna delas också med annan hembygds
litteratur, nämligen framlyftandet av konkreta 
detaljer och uppletandet av nya bilder.] 

Yngve Sandberg, "Kommunikationer", i Ling
hed genom 100 år, 3 s. [Några obetydliga epi
soder.] 

Helmer Thornvall, "Bohusbanan", i Sundet 
runt. Så minns jag hembygden, eget förlag, 
2 s. [Ointressant från Stenungsund.] 

Tillägg 1989: 
Hilding Andersson, "När Västgötabanan var 

klar levde bygden upp och VGJ uttyddes som 
Vår Goda Järnväg", i Så var det då. Berättel
ser om Angered, Fritidsnämnden Angered
Bergum, 7 a. [Bl.a. om problemen med lut
ningen Lärje-Gunnilse för både upp- och ned
gående tåg.] 

Annika Backlund, Kicki Bobacka & Gunnar 
Håkansson, Valtåget 1988, 98 s. [Dokumen
tation med många svartvita bilder och spar
sam text om miljöpartiets kampanjtåg - en 
udda men intressant tågbok.] 

Eiwor Engström-Sedenmalm, "Järnvägen Gös
säter-Mariestad 100 år 1889-19-12-1989. 
Äskekärr - samhälle uppvuxet vid järn
vägen", Lugnås hembygdsförening, 43 s. 
[Förutom författarens text omtrycks ett 
"Minnesblad" från öppningsåret med en ut
förlig behandling av järnvägens tillkomst.] 

Sture Stamming, Fridafors. Samhället vid vat
tenfallet. [3 s. om stationen som inte tillhörde 
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de ursprungliga på KWJ - alldeles för lite.] 
Lars Åhlström, "Järnvägen i Ludvika", Mar

näs-Posten (23), 16 s. [En vederhäftig över
sikt med goda illustrationer som bl.a. redogör 
för de olika järnvägsbolagens personal
bostäder.] 

Tillägg 1991 : 
Ivar Göthberg, "Kommunikationer", i Nybyg

garliv i Tullinge, 7 s. [Om resor på 1910-talet 
med skol- och mjölktåget Södertälje-Stock
holm samt något om Separators bana.] 

Harald Leandersson, "Med Svalan från Attsjö 
till Furu by", Det händer i Furuby socken, 4 s. 
[Bygger på SJK 29.] 

"När Hosjö anhalt var den stora samlingspunk
ten", Korsnäs-bygden, 3 s. [En av alla dessa 
skildringar av kvällstågets attraktion på byg
dens folk.] 

Johanna Petersson, "Näringslivets utveckling i 
Ljungby köping 1870-1915", C-uppsats i 
historia, Växjö, 75 s. [Förf. säger sej inte ha 
funnit att SSJ hade samma ekonomiska pro
blem som ViBJ, men då har hon inte letat till
räckligt.] 

Ernst Sandgren, "När järnvägen kom till byn", 
i Otto Svennebring (red.), Karlslunda socken, 
2, Karlslunda Hembygdsförening, 9 s. [Om 
LCJ, denna sällsynt olönsamma bana.] 

Tillägg 1992: 
Ulrica Cramby, Anna Hägglund, Therese Nils

son & Christina Sjöqvist, "Inlandsbanan -
från inlandets livsnerv till lönsam turistpro
dukt?", Turismlinjen, Falun/Borlänge, 51 s. 
[En acceptabel allmän historik även om för
fattarna tycks överskatta Inlandsbanans ur
sprungliga ekonomiska och militära betydel
se. Redogör sedan för utredningar och debat
ter fram till slutet av 1992.] 

Olle Flodby, "Järnvägsförbindelsen" och 
"Slätmossen", i Handen. Från vägskäl till 
kommuncentrum, Hanveden, 6 s. [Kort om 
gamla stationen med dess långa trappa och 
anslutande torvbana.] 

Eric Karlsson, "Godsmagasinet i Kosta - och 
varuförsörjningen", i Ekeberga 1992, Eke
berga hembygdsförening, 3 s. [Författaren 
håller sej föredömligt till det smala ämnet.] 

Kersti Lindelöf & Edith Thulin (red.), "Järn-
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vägen", i Löberöd i ord och bild, Löberöds 
dokumentationsgrupp, 4 s. [Tre foton, varav 
ett med felaktig bildtext, och en anekdot, inte 
mycket mer.] 

Tillägg 1993: 
Per Andersson, "Carl Jehander - järn vägs

kungen", i Glimtar ur Långaryds historia, 3, 
Långaryds och Långaryds norra hembygds
föreningar, 16 s. [För mycket person-, för 
lite järn vägshistoria för att tågentusiasten ska 
var tillfreds. Vem skriver den biografi som 
Sveriges störste järnvägsentreprenör så väl 
förtjänar?] 

Gösta J. Carlsson, "Stockholm-Roslagens 
järnvägar 1886-1905. En studie i redovis
ningsprincper", B-uppsats i ekonomisk histo
ria, Stockholm, 16 s. [Ett fint litet pionjär
arbete som visar att SRJ, i likhet med ameri
kanska järnvägsbolag och troligen flertalet 
svenska, under perioden inte gjorde regel
bundna avskrivningar på de fasta anläggning
arna, vilket skapade fiktiva vinster, reella ut
delningar och likvidationshot som fick av
hjälpas med tillskott från aktieägarna.] 

Klas Fjellgren, "De tidiga enskilda järnvägar
nas betydelse för bergshanteringen och bruks
industrin i Värmland", B-uppsats i ekonomisk 
historia, Stockholm, 18 s. [Hade varit intres
santare om författaren reflekterat över alter
nativa transportlösningar som kanaler och 
förbättrade vägar.] 

Assar Prick, "Skåne-Smålands lokstall i Mar
karyd", i Markarydsbygden, 3, 2 s. [Lite 
märkligt att SSJ 1903 byggde stall så nära 
huvudanläggningen i Strömsnäsbruk.] 

Bo Gyllenberg, "Torvindustrin i Boalt", Glim
åkra hembygdsförenings årsbok, 3 s. [Hård
data om en av landets många olönsamma 
torvströfabriker.] 

Rune Hermansson, "Några glimtar från Dala
Gävle [!] järnvägs byggnadstid 1855-1959", 
Korsnäsbygden, 10 s. [Collage av samtida 
pressklipp.] 

Susanna Hurtig, "Järnvägsarbetare i Sverige", 
B-uppsats i historia, Stockholm, 23 s. [För
utom det som trycktes i boken lärnvägsman
naminnen finns en stor mängd manuskript i 
Nordiska museets arkiv. Uppsatsens genom
gång ger en kompakt bild av de järnvägs
anställdas enkla sociala bakgrund.] 

Karolina Kolb, "Stationshus utmed Roslags-



banan", B-uppsats i konstvetenskap, Stock
holm, 63 s. [En välgjord studie som dock är 
snävare än titeln kan få en att tro. Den hand
lar primärt om kvarvarande stationshus och 
väntkurer belägna inom Danderyds kommun 
och ritade av Sigurd Cronstedt - brorson till 
SJ-chefen.] 

Gösta Olsson, "100 man bärgade torv på Nor
mans myr vid Boalt", Glimåkra hembygds
förenings årsbok, 5 s. [Komplement till men 
också divergenser från Gyllenbergs artikel (se 
ovan). Högst 3,5 km räls säger olika hand
lingar som Gyllenberg citerar, 10 km säger 
Olssons gamla sagesmän. Fallet belyser en 
principiell brist i mycken hembygdslitteratur.] 

Arne Wallenberg, "En ovanlig stins", Byarums 
hembygdsförenings årsskrift, 7 s. [En rad 
anekdoter om Pontus Widesheim. Inte alla 
förtjänar trycksvärtan.] 

Tillägg 1994: 
Göran P.D. Adolfson, "Post-, järnvägs- och 

telekommunikationer", i Gräsgård mellan 
hav och hed, Gräsgårds hembygdsförening, 
17 s. [Författarnarnnet borgar för en sakkun
nig behandling av ämnet.] 

Jutta Andren, Rune Eriksson & Tom Pehrsson 
(red.), Tomelilla 1865-1890. En bildkavalkad, 
1, Tomelilla hembygdskrets, 2 s. [En anekdot 
och två goda foton.] 

Henrik Bohlin, "Borgholm-Böda järnväg. En 
studie av intressemobiliseringen för anläg
gandet av en enskild järnväg", B-uppsats i 
ekonomisk historia, Stockholm, 21 s. ["Upp
satsens resultat är att endast en intressents 
motiv kom att realiseras när Borgholm-Böda 
järnväg anlades. Kapitalstarka Borgholmsbor 
med intresse för en växande turism kunde 
dock inte ensamma försvara banans fortsatta 
drift. Relevant forskning visar att de två vik
tigaste motiven, satsningen på en transport
bana för timmer och avhjälpande av allmänt 
efterblivna näringar, inte i detta kan anses 
ekonomiskt försvarbara."] 

Kristina Dalgård & Bo Sundin, "Järnvägar", 
Västerbotten genom tiderna, 2, 9 s. [Först i 
länet var hästbanan i Robertsfors, sen kom i 
olika etapper de olika statsbanebyggena. En 
invändningsfri framställning som tar fasta på 
länets många intressanta järnvägsbroar.] 

Olle Ekstedt, "Stationen och smalspåret", i 
Historier från Hov, Vinga, 4 s. [Skojig liten 

skildring från en småländsk sanatoriestation. 
Men det kunde ha stått mer om sanatoriets 
hästbana.] 

Assar Prick, "Markarydsjärnvägarna", i Mar
karydsbygden, 4, Markaryds lokalhistoriska 
förening, 10 s. [Behandlar utvecklingen fram 
till WMaJ invigning. Flertalet foton irrelevan
ta för ämnet.] 

Rune Frode, "Järnvägarna", i Hultsfred från by 
till storkommun, eget förlag, 8 s. [Stor oba
lans i dispositionen, det mesta handlar om 
NOJ.] 

"Förslag till järnväg Älvdalen-Stöa", Släkt 
och hembygd nr 11, 4 s. [Referat av Manne 
Briandts utredning om mellanriksbana och 
om den lokala opinionen.] 

Börje Hallin, "Österlenbanor - förr och nu. 
Med anledning av ett 100-årsjubileum", 
Österlen, 8 s. [Hallin kan sin österlenska järn
vägshistoria och håller inte inne med sitt en
gagemang. Skriver utförligt om olika jubileer 
och utfärdståg.] 

Anita Håkansson, "Katrineholm. Planering och 
bebyggelse i ett stationssamhälle 1880-1915", 
B-uppsats i konstvetenskap, Stockholm, 42 s. 
[Analyser av olika stadsplaner, bland annat 
relaterat till Edelsvärds idealplan för Fal
köping.] 

Egon Johansson, "Järnvägen Vaggeryd-Jön
köping 100 år", Byarums hembygdsförenings 
årsskrift, 15 s. [En fin artikel med en härlig 
skröna om hur drottning Sofia under färd med 
HNJ toalettlösa ångvagn tvingas uppsöka sta
tionsdasset i Månsarp.] 

Jubileumsalmanacka 1894-1994. Göteborg
Borås Järnväg, Hultafors Bygdegårdsför
ening, 28 s. [Huvudsakligen foton i frikostigt 
format, de flesta även återgivna i GBJ
boken.] 

"Järnvägen och Hovslätts station", i Hovslätt 
100 år 1894-1994. Den femte boken om Hov
slätt, Hofslätts hembygdsförening, 10 s. [Kor
rekta fakta och en del foton som inte finns 
hos Stig Nyberg eller i JVM. Den nostalgiska 
tonen slipper man sällan i texter av det här 
slaget.] 

Jan Källberg, "Köping-Uttersbergs Järnvägs 
tillkomst", B-uppsats i historia, Stockholm, 
25 s. ["Jag har medvetet avhållit mig från 
muntliga lokala källor, för att undvika att 
skrönor legitimeras genom min text." En god 
ambition och en hygglig uppsats, men Käll
berg erkänner att han inte lyckats besvara 
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frågan om vilken av aktörerna bakom KUJ 
som var viktigast.] 

Arvid Liander, "Tur och retur Bollnäs-Söder
hamn på 1870-talet", Hälsingerunor, 17 s. 
[Omtryck från 1950.] 

Erik Lindgren, Något om posten vid järnvägen 
Frövi-Ludvika, 32 s., Något om posten vid 
järnvägen Malmö-Vellinge-Trelleborg och 
anslutningar i Tygelsjö och Vellinge, 40 s., 
Något om posten vid Inlandsbanan, 32 s., 
Något om posten vid järnvägen Göteborg
Borås, 29 s., Något om posten vid Östra 
Värmlands järnväg, 37 s. [Av sedvanligt 
god kvalitet. Häftena har väl störst värde för 
post- och personhistoriker men innehåller 
också mycket för den järnvägshistoriskt in
tresserade.] 

Danuta Lindsjö, "När "jernvägen" var ung", 
Höörs kulturnämnd, (85 s). [Ett antal ren
skrivna och kopierade tidningsartiklar om 
främst mellanskånsk järn vägshistoria. Dock 
inte tillräckligt heltäckande ens för den som 
vill skriva en historik om Höörs station, sam
tidigt som en rad av Stig-Allan Lundins artik
lar i Från Prins August till Skåningen onöd
igtvis tryckts om.] 

Klas Lithner, "Postrånet på Simrishamns
banan", Postryttaren, 10 s. [Vissa komplette
ringar av artikel publicerad 1991.] 

Carl-Gunnar Olsson & Gert Ekström, "Loko
motivångaren Svanen", i Alla våra ångslupar, 

Allt om hobby, 2 s. [Den märkliga och kom
mersiellt misslyckade amfibien Svanen är 
omskriven förr men här ges en god samman
fattning och dito ritning.] 

Aina Paradis-Fahlander, "Södra järnvägsstatio
nen i Visby. Med en kort inledande historik 
över järnvägens tillkomst", C-uppsats i konst
vetenskap, Stockholm, 72 s. [En noggrann ge
nomgång av byggnadens ursprungliga utseen
de och senare förändringar, med en utförlig 
ritningsbilaga. Beteckningen "södra" förbryl
lade mej först och motiveras inte, men avser 
troligen att skilja stationshuset från hamn
stationen.] 

Åke Petersson, "Järnväg genom socknen", i 
Förlösa socken. En hembygdsbok, Förlösa 
Hembygdsförening, 4 s. [Naivt hållen skild
ring som med fördel hade koncentrerat sej på 
själva Förlösa.] 

Bengt Rosen, "Järnvägen mellan Ljungby och 
Traryd uppriven", i Markarydsbygden, 4, 
Markaryds lokalhistoriska förening, 2 s. [De-

98 

taljerat om det ämne som rubriken anger.] 
Göran Rönn, "Värdet i en värdelös gruva -

Riddarhyttebolagets köp av Hultebo gruvor 
1920", Bergslagsarkiv, 22 s. [Värdet var det 
långa avtal om låga malmfrakter på SJ som 
följde med gruvan, som som bolaget kunde 
använda som prispress på KUJ, visar Rönn 
övert1gande efter en ambitiös genomgång.] 

Lena Animmer, "Sveriges Järnvägars Tjänste
mannaförbunds arkiv", Riksens arkiv - det 
gamla som det nya. Årsbok för Riksarkivet 
och Landsarkiven, 7 s. [Sammanlagt 35 hyll
meter i Riksarkivet fylls av dessa arkivbilda
re.] 

1995: 
Leif Ahlberg, "Pumpstationseldare i Hanhals, 

August Emil Ek", Vår Bygd, 2 s. [Enbart av 
personhistoriskt intresse.] 

Lennart Ameen, "Järnvägarnas roll i Sveriges 
infrastruktur", Ymer, 8 s. [Ameen summerar 
synpunkter och informationer som han pre
senterat tidigare.] 

Arne Andersson, "Historien om en gammal 
banvaktskur", Varnhemsbygden, 5 s. [Egent
ligen en bomvaktskur. Handlar mest om dess 
metamorf os till sommarstuga.] 

Olle Andersson, "V aktstugan 25 Gropen", 
GDJ-nytt nr 1, 3 s. [4950 m var denna vakt
sträcka mellan Sågmyra och Bjursås som ra
tionaliserades bort 1934.] 

Tore Attelid, "'Förstlingen' första svenskbygg
da lokomotivet", Svensk Bergs- & Bruks
tidning nr 3, 4 s. [Attelid bygger delvis på 
föråldrade uppgifter men presenterar några 
intressanta data som man gärna skulle se be
lagda. 

Bo Bergman, "Minnen från krigsårens vintrar", 
ÖSJ-bladet nr 4, 3 s. [Hårt att lämpa meter
ved från tendern när snöstormen ven och 
tåget körde fast.] 

Jan Bergsten, "När 'tysktågen' rullade" , Kar
ven nr 3, s 2. [Tyskarna skulle under kriget ha 
erbjudit sej att bekosta utbyggnad till dubbel
spår av södra Malmbanan!] 

Svante Bolander, "Grödingebanan öppnad. 
Trafiken mellan Stockholm och Järna", Tåg 
nr 1, 5 s. [Om utvecklingen och planeringen 
sedan 1950-talet. Den här sortens historiska 
summeringar är nyttiga.] 

Jan Brorson, "Rallbana eller railväg - när eng-



elsmännen byggde järnväg till Arboga", 
Hembygdsföreningen Arboga Minne årsbok, 
26 s. [Om de "engelska" banorna KHJ och 
FLJ men också om andra järnvägar i Arboga
trakten. Ingen oäven uppsats även om Nils 
Ericson råkat bli felstavad.] 

Axel Callander, "Genom vackra Hälsingebyg
der", Häsingerunor, 9 s. [Om resa på NHJ, 
omtryck från 1900.] 

Lennart Danielsson, "SJ:s avtalstrafik", Tåg nr 
9, 5 s. [Om utvecklingen sedan 1958 med 
tonvikt på dagens olika avtal som grundligt 
presenteras.] 

Frank Edgar, "Radiostyrda lok", Tåg nr 3, 4 s. 
[Om tretti års användning på SJ. God be
skrivning och förteckning över vilka lok som 
varit utrustade för radiostyming.] 

Anders Elfvinge & Björn Lillfors, "X-tågen, 
en lyckad satsning?", B-uppsats i kulturgeo
grafi, Stockholm, 23 s. [Ja, svarar författar
na.] 

Joachim Eliasson, "DWK-motorvagnar i Sve
rige", Motorvagnen nr 2, 5 s. [Översikt av de 
fordon och mekaniska utrustningar som leve
rerades hit.] 

Henry Eriksson, "Från järn vägsrallare till 
Förste Banmästare. En rallarunge minns", 
Skenbladet nr 1, 9 s. [Skildringar från UEJ 
och OKB.] 

Sven Eriksson, "Järnvägens betydelse för Näs
um", 2, Näsums hembygds- ochfornminnes
förenings årsbok, 31 s. [Behandlar SOEJ efter 
öppnandet med tonvikt på trafikplatserna i 
Näsums socken - Axeltorp, Barnakälla, Näs
um, Sibbarp och Östafors. Fin bild av ett be
redskapslokhus - sådant ser man inte ofta i 
hembygdslitteraturen.] 

Bengt Flygt, "Spårvagnar, bussar och järn
vägar", i Uppsalas tekniska historia (Uppsala 
stads historia 6: 12), 32 s. [Fyra sidor om järn
väg är naturligtvis på tok för lite. Hamnbane
bolaget nämns inte alls.] 

Bemt Forsberg, "Baltiska utställningen i Mal
mö", Spår, 19 s. [Järnvägsavdelningen på 
denna den mest legendariska av svenska ut
ställningar (vid sidan av Stockholm 1930) har 
beskrivits förr men inte så detaljerat sedan 
den officiella rapporten gjordes.] 

- "Sveriges Järnvägsmuseum åttio år" , Spår, 

10 s. [En välgjord institutionshistorik med 
personliga perspektiv. Synd bara att museet 
flyttade från den huvudstad där det hade hört 
hemma - en uppfattning som författaren kan
ske inte delar.] 

- Uppsala-Gäfle Järnvägar. Lokomotiven och 
deras personal, Stenvalls, 114 s. [Magnifika 
bilder och en sakkunnig text med många 
intressanta detaljer. Men även om innehållet 
är bredare än vad underrubriken antyder, är 
den stora bristen att vi inte äger någon bred 
och modem framställning av UGJ trafikplat
ser, administration, trafik, godsvagnar m.m. -
och vem skriver den nu när ångloksgodbitar
na är utplockade? Lite noggrannare språktvätt 
hade inte skadat.] 

Svante Forsreus, "Christinehamns järnväg", 
Tåg nr 10, 7 s. [Tack vare källstudier kan 
Forsreus ge oss en fylligare och i detaljer rik
tigare bild av banan än den som förmedlas av 
Bodstedt. CJ var i likhet med ett par andra ti
diga småbanor ovanligt vinstgivande.] 

Rutger Friberg, "Modellen och dess förebild: 
kranvagnar i Sverige", Allt om Hobby nr 6 & 
7, 3 + 3 s. [Läckra bilder, bland annat av de
taljer, och kort men kunnig text.] 

Assar Prick, "Skåne-Smålands järnväg", i 
Markarydsbygden, 5, Markaryds lokalhisto
riska förening, 23 s. [Prick betonar i Alf 
Åbergs efterföljd konsul P. Olssons nyckel
roll bakom SSJ. Utförlig genomgång av äldre 
projekt. Utvecklingen fram till öppnandet 
följs sedan genom tidningscitat.] 

Carl-Eric Fridolfsson, Norra Ving i svunnen 
tid. Norra Vings hembygdsförening. [Sju si
dor om LSSJ och SAJ. Den senares tillkomst 
gav upphov till anslutningsstrid som gick 
ända till regeringen. Axvalls stationshus hade 
rykte som landets fulaste.] 

Hans Geete, "Askersund-Sky llberg-Lerbäcks 
järnväg (ASLJ)", Förstlingen, nr 3, 2 s. [Allt
för kort för att vara intressant.] 

Pia Gellerstedt & Åsa Pettersson, "Mälar
banan. Från pissoir till foaje", B-uppsats i 
kulturgeografi, Stockholm, 20 s. [Underrubri
ken avser egentligen Västerås stationshus för
vandling. Man kan med författarna ifrågasätta 
tillskyndarnas ekonomiska kalkyler. Ett kon
glomerat av intressenter blir nog regel vid 
framtida jämvägsutbyggnader, men kommu
nala engagemang i sådana sammanhang är 
förvisso ingen ny företeelse.] 
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Lars Granström, "ULJs postvagn", Allt om 
Hobby nr 6, 2 s. [Om SJ DFol lp 735. Bygger 
delvis på artikel av Arne Hällqvist från 1975.] 

- & Ove Danneskog, "Eugen Andersson, järn
vägare och fotograf', Roslagsexpressen nr 3, 
2 s. [Om stationstjänst på Uppsala Ö.] 

- "Från stationskarl till 'stins'. Karl-Erik Gry
den berättar", Ros lagsexpressen nr 2, 2 s. 
[Mest om Faringe på 1960-talet.] 

- "Lars Karlsson, stationskarl och banarbeta
re", Roslagsexpressen nr 4, 2 s. [Bra att Gran
ström & Danneskog genomför sina intervjuer 
men ibland blir resultatet inte så märkligt.] 

Lars Granström & Martin Ragnar, "Moderna 
finkor på Gotland", Spårstumpen nr 59, 3 s. 
[Om Gp 310030-39 som nog var en felsats
ning och fick ett kort liv på ön.] 

Bertil Gustafsson, "Delary järnväg kom till 
slutpunkt där det fanns kraftresurs i vatten
fall", Markarydsbygden, 5, Markaryds lokal
historiska förening, 5 s. [Verkligen inte myc
ket om själva banan.] 

Gunnar Hall beck, "Ett fotografi berättar", 
GDJ-nytt nr 2, 4 s. [Pt 1002 i Björbo på 1950-
talet. Fina kommentarer som vidgas till min
nen från resa med stort helgtrafiktåg.] 

Staffan Hansson, "Porjus: ett kraftverk för in
dustrins utveckling i övre Norrland", D~da
lus, 23 s. [En god summering av Hanssons 
avhandling om Porjus vars järn vägsavsnitt 
omnämndes i förra årets Utkast.] 

Inga Haraldson, "Badliv i Bjerred. Lunda
bornas egen badort under tidigt 1900-tal", 
Hembygdsföreningen i Lomma kommun, nr 
32, 6 s. [Livfull och nostalgisk minnesteck
ning av badlivet vid Öresund och inte minst 
tågresorna dit.] 

Gunnar Hermansson, "Västkustbanan Syd -
samarbete över kommun- och läns gränser", i 
Från landskommuner till Skåneförbund. Tre 
decennier av mellankommunalt samarbete i 
sydvästra Skåne, SSK, 6 s. [Om en kommu
nal samarbetsgrupp och en utredning från 
1989 som satte mycket ambitiösa mål, men 
delvis påverkade den utbyggnad som Ban
verket nu genomför.] 

Mats Hjälmroth, "DWK/MAK-motorer vid 
NBJ", Förstlingen nr 1, 4 s. [Kom att bli stan
dard på NBJ under senare år, upp till fyra 
kördes i multipel. Bra ritning och intressanta 
foton från krigets gengasdrift.] 

- "Lokomotiven 'Svartelfven' och 'Carl IX"', 
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Förstlingen nr 4, 2 s. [Utdrag ur besiktningar 
1876-1896.] 

- "Öppna godsvagnar typ Iss vid NBJ", Först
lingen, nr 2, 4 s. [Vagnarna ägnades så små
ningom mest åt skrottransporter. Högklassiga 
foton och ritningar.] 

Yngve Holmgren, "Järnvägen till Östanå 
Bruk", Göinge hembygdsförenings årsbok, 
7 s. [Bearbetning av utmärkt artikel från 
1987.] 

Jimmy Hållman, "NKlJ", Förstlingen nr 4, 
3 s. [Resa utmed FNBJ med historiska åter
blickar.] 

Anders Jansson, "HSJ BCo 201 - SJ Cop 792", 
Jernvägsnytt nr 1, 3 s. [Noggrann redovis
ning av ombyggnaderna av denna vagn som 
ursprungligen hade en ovanligt påkostad II
klassavdelning.] 

- "Hundra år med svenska restaurangvagnar -
deras utformning och utveckling", C-uppsats 
i konstvetenskap, Göteborg, 80 s. [Allsidig, 
kunnig, välskriven. Janssons studie måste ut
vecklas, kanske till en akademisk avhandling 
med mer om internationella jämförelser och 
designarbetets villkor, kanske till en bred kul
turhistorisk expose med bilder av hög kvalitet 
- helst bådadera. I alla händelser måste den 
göras tillgänglig för en större läsekrets.] 

Sven G.H. Johansson, "Lokomotiveldaren" 
och "Lokomotivföraren", eget förlag, ca 140 
+ 150 s. [Underrubrikerna talar om "Minnen 
och historiska tillbakablickar från tiden som 
lokeldare och rälsbussförare vid HNJ på 
1930- och 1940-talen" resp. "från tiden som 
lokförare vid SJ i Borås från 194 7 till pensio
neringen 1980". Man kan uppfatta en del filo
sofiska funderingar som onödiga utvikningar, 
men det är ändå att beklaga att dessa livfulla 
memoarer inte har kunnat utkomma i en form 
som varit hanterligare och gett det rika bild
materialet rättvisa.] 

Anders Karlsson & Lena Andersson-Skog, 
Inlandsbanan. Sevärdheter i Västerbottens 
län, 28 s. [Pedagogisk turistbroschyr. Ger en 
god bild av de orealistiska föreställningar om 
Norrlands möjligheter som Inlandsbanepro
jektet var ett uttryck för.] 

Ingrid Knöös, Lammhults järnvägsstation, i 
Spår från förr ... , Aneboda-Lammhults Hem
bygdsförening, 5 s. [Sympatisk liten artikel. 
Mycket känns igen från andra stationsskild-



ringar, men ny för mej var uppgiften att sta
tionskarlamas hustrur måste gå ner och mjöl
ka korna i boskapsvagnar som blivit försena
de.] 

Olle Krantz, "Järnvägens anpassning", Histo
risk tidskrift nr 4, 10 s. [Bitvis rätt kritisk re
cension av Torbjörn Mårtenssons avhandling 
Bantågens gång som togs upp förra året.] 

Lasse Kvarnström, "Den politiska modellen -
stationskarlar och brevbärare 1897-1919", 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia 
nr 65, 14 s. [En teoretisk analys av de princi
per - byråkratisering, patriarkalism etc. - som 
låg till grund för 1919 års reglemente. De an
ställda svarade med politiska metoder som 
besvär och petitioner, som bland annat avsatt 
stora spår i riksdagstrycket.] 

Elisabeth Lagvik, "Nils Ericson - banbyggare 
från Långban", Teknik & kultur nr 1-2, 3 s. 
[Alltför kort för att vara intressant. Vi skulle 
behöva en modern fyllig biografi över Eric
son.] 

Ingemar Landin, "Att åka på fribiljett", Skara 
Järnvägsblad nr 1, 4 s. [Redogörelse för reg
lerna på en del bolag, inklusive minnen från 
egna familjeresor.] 

- "Gamla tidningar berättar om järnväg", 
Skara Järnvägsblad nr 4, 4 s. [Lättvindigt 
sammanställda notiser från 1913.] 

- "Järnvägar som inte blev av. När Timmers
dala skulle bli järnvägsknut", Skara Järn
vägsblad nr 4, 8 s. ["Knut" är väl mycket 
sagt, men järnvägen tänktes fortsätta till 
Askersund via Moholm.] 

- "Järnvägsbråket i Tidaholm 1907", Skara 
Järnvägsblad nr 2, 8 s. [Striden om anslut
ningsvillkor mellan HSJ och TJ var ovanligt 
hätsk och seg. Artikeln anger tyvärr inte da
tum för när det faktiska samutnyttjandet av 
stationen inleddes.] 

Ulf Landin, "Jag minns mitt 60-tal - ett kåseri 
medjärnvägsintresserade ögon", 1, Nynäs
tåget nr 4, 4 s. [Stockholm med soptåg och 
andra ånloksinsatser. En av dessa hågkomster 
från tågintresserade läroverksår.] 

Henning Larsson, Järnvägsminnen från Hapa
randabanan, Stenvalls, 151 s. [Ellesen har 
något att berätta - även från Glommersträsk 
och Vindeln - och ett språk att berätta det på. 
Ett välkommet återbruk av artiklar ur SJ-Nytt 
men förlaget kunde ha eliminerat en del om
tagningar ur författarens andra böcker och 

mellan de enskilda kåserierna.] 
Ulf Larsson, "Riddarholmen eller Kungshol

men? Debatten kring sammanbindnings
banan och Stockholms brofrågor 1926-
1931", Polhem nr 4, 47 s. [Många paralleller 
till dagens debatt om "getingmidjan" och 
tredje spåret. Brokonstruktören Otto Linton 
var en centralfigur i 2-0talets diskussioner.] 

Göran Lavesson, "Järnvägsfinal i Klagstorp", 
ÖSJ-bladet nr 3, 3 s. [Bildreportage från de 
sista godsturerna sommaren 1974.] 

Per Olof Lind, J 1393. Skånska Järnvägars lok 
nr 4, Skånska Järnvägar, 8 s. [Folder med ele
mentära fakta om typ och individ.] 

Oscar Linde, "Kvarnsvedens smalspåriga järn
väg", Tunum, 8 s. [Omtryck från 1960. En 
bana som denna har trots sin ringa längd väl 
så intressant historia som många trafikbanor 
och skulle behöva behandlas med motsvaran
de utförlighet.] 

Erik Lindgren, Om posten vid Lelångenbanan, 
39 s. [Se tidigare beskrivning av och omdö
men om serien.] 

Torsten Lindqvist, "Barndomsminnen från 
Hesselby station", Spårstumpen nr 59, 2 s. 
[Hågkomster från sexårsåldern utan större 
tyngd.] 

Malte Ljunggren, "Karlshamn-Vislanda-Bol
mens järnväg (KVBJ)", 1, Ångkvasten nr 2, 
8 s. [Även om HKJ. Förtjänar liksom Ljung
grens andra serier fler läsare än den lilla 
klubbtidningens.] 

- "De svenska ellokens historia", 10-11, Ång
kvasten nr 1 & 2, 10 + 6 s. [Om 1948 års lok
kommitte och om Dm.] 

Khatareh Lunden & Sylvia Stålkrantz, "Dub
belspåret Rönninge-Järna. Föreslagna linjer 
under perioden 1901-1910", B-uppsats i kul
turgeografi, Stockholm, 19 s. [Lite snopet för 
läsaren uppskjuter författarna svaret på frå
gan om varför Strömlinjen valdes till en kom
mande C-uppsats. Detta var inte sista gången 
som stambanan fick en olycklig sträckning 
förbi Södertälje.] 

Peter Löf, "Rivning av NKlJ Karlstad-Deje", 
Jernvägsnytt nr 4, 4 s. [En god beskrivning av 
processen.] 

Bengt Löfgren, "Järnvägsspåret till Bofors 
skjutfält har rivits", Förstlingen nr 4, 2 s. 
[Om spårets historia med enkla men instruk
tiva kartskisser. Ett kontrakt med marinen 
fördröjde rivningen i cirka tretti år.] 
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Hans Modig, "SJ, järnvägspolitiken och den 
ekonomiska omvandlingen efter 1920, Histo
risk tidskrift nr 4, 4 s. [Recension av Lena 
Anderssons-Skogs avhandling, som förteck
nades 1995. Opponenten berömmer det långa 
perspektivet och den breda ansatsen.] 

Johan August Mörk, "Att försöka få sig arbete. 
Några anteckningar ur minnet av en väst
göte", Spår, 6. s. [Omtryck.] 

Rolf Mörth, "50 år som lokman", Förstlingen 
nr 3, 2 s. [Intervju med Bengt Prins. Mest om 
tjänstgöring på det värmländska BJ-nätet.] 

Carl-Göran Nilsson, "Om lokomotivs dyna
mik", Karven nr 1, 4 s. Med rättelse i nr 2. 
[Intressant och pedagogiskt om varför ånglok 
rullar och stampar.] 

Bengt G. Nilsson, "Tågfärjan Malmöhus", 
Klart spår nr 4, 4 s. [Personliga minnen från 
en farkost som med rätta har uppväckt nostal
giska känslor hos fler personer än författa
ren.] 

Ola Nilson, "Ånglok på det östgötska smal
spåret", IX-X, Gurklisten nr 1 & 2, 2 + 4 s. 
[Först om NÖJ 10 och 11, sedan om NVHJ 
21, som fick små kol- och vattenförråd i hyt
ten för att kunna köras i stall utan tender in
nan de korta vändskivorna hade bytts ut.] 

Sven-Eric Nilsson, "Södra stambanans väg till 
Osby", 2, Osby Hembygdsförenings årsbok, 
22 s. [Ett gediget stycke forskning. Om hur 
projektet fortskred 1853-54.] 

Christer Nyqvist, "Vetlandakungen", Jern
vägsnytt nr 4, 5 s. [Om Wilhelm Petri som 
startade grynfabrik, ivrade för HvSJ och gav 
namn åt lok.] 

Anders Olsson, "Trelleborg-Rydsgårds järn
väg 100 år", ÖSJ-bladet nr 2, 8 s [Koncis och 
vederhäftig resume av utvecklingen på en 
sömnig slättbana, extremt beroende av 
sockerbetstransporter, som kom med i den 
stora järn vägshistorien genom entreprenören 
Posses kupp i Klagstorp. Påpekande: Mellan
köpinge hållplats var annonserad något år.] 

Osborn Olsson, "Från EJ till SJ på en liten bi
bana", Tåg nr 9, 3 s. [LyJ förstatligandepro
cess 1939 komplicerades av krigsförhållande
na med vedeldning, gengasdrift och vagn
brist.] 

Torsten Olsson, Norbergsbanorna. Järnvägar i 
Norbergs bergslag sedan 1853, Stenvalls, 
168 s. [Norbergstrakten erbjuder mycket järn-
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vägshistoria på en koncentrerad yta: NJ, KNJ, 
KlbJ och KKJ plus en passerande stambana 
och en mängd industrispår och andra små
banor. Allt behandlas i Olssons bok. Viktigt 
är att Bodstedt har kunnat korrigeras på cen
trala punkter om både NJ och Förstlingen.] 

E. Bertil Persson, "Järnvägen Lakaträsk-Ede
fors", Karven nr 2, 2 s. [Ett projekt från 1896 
som aldrig nådde koncessionsstadiet.] 

- "Lagerhistoria i museet", Karven nr 2, 3 s. 
[God beskrivning av olika utföranden på vik
tig detalj.] 

- "Robertsfors bruksjärnväg", Karven nr 3, 
3 s. [Presentation av Bruksmuseet. Sveriges 
enda smalspår med snögalleri? Komplettering 
med loklista i nr 4.] 

Tom Persson, "Prärievagnen", Tåg nr 9, 2 s. 
[Om B3g 2623 som ännu 1966 kördes i skol
tåg Ronneby-Johannishus.] 

Alf Pettersson, Tåg in Laxå, I.P. förlag. [Cirka 
15 sidor om SJ och LRJ. Nils Ericson god
kände självsvåldigt Gustaf Nermans avsevär
da ändring av stambanans stakning och där
med blev det ett samhälle i Laxå. Nog hade 
det väl funnits mer att säga om järnvägen i 
Laxå under senare decennier?] 

Janis Priedits, Industrilok i Skåne - Malmöhus 
län, SJK Småbaneavdelning, 152 s. [Ett på
pekande vid sidan av Utkastets egentliga 
ämne: Småbaneavdelningens landskapsböc
ker och inte minst denna innehåller en mängd 
koncentrerad industrihistoria som borde vara 
av intresse långt utöver lokentusiasternas 
krets. För de senare kan påpekas att Priedits 
löpande kompletterar bokens uppgifter ge
nom notiser i Småbanebulletinen och ÖSJ
bladet.] 

Martin Ragnar, Ängspårvägen Visby-Visborgs 
slätt-Hallvards. Historien om Kaffebrännar'n 
& Rone-Majen, SJK, 119 s. [Härligt att det 
gått att få fram så mycket material om denna 
obetydliga gotländska järnväg. Kartor, tabell
bilagor, allt finns med. Det hela blir inte säm
re av att boken är så trevligt skriven.] 

Bertil Rehnberg, "Arkösund - en lyckad fel
satsning för Vikbolandsbanan?", Spår och 
Tåg nr 97, 2 s. [Det blev inget av den tänkta 
uthamnen men försäljningen av badhotellet 
gav god vinst.] 

- "MÖJ Dx 2", Spår och Tåg nr 96, 2 s. 
- "Normalspårsvagnar på smalspår", Spår och 



Tåg nr 97, 2 s. [Om trafiken Kimstad--Skär
blacka.] 

- "NÖJ ånglok nr 17 och 18", Spår och Tåg 
nr 96, 2 s. 

- "Rälsbuss garage i Vadstena", Spår och Tåg 
nr 98, 2 s. [Med ritning. Det var svårt att stan
na exakt i det korta stallet så påkörningarna 
blev många.] 

- "Sommarminnen", Spår och Tåg nr 98, 2 s. 
[Lika vagt innehåll som rubrik.] 

- "Vikbolandsbanans första motorvagnar", 
Spår och Tåg nr 97, 3 s. [Foto av vagn 2 i ut
bränt skick 1926.] 

- "Östgöte som ritade de stora SJ-ångloken", 
Spår och Tåg nr 96, 2 s. [Kort biografi över 
Carl Flodin.] 

Carl Reuterbrink, "Ett par färder på NBJ", 
Förstlingen nr 3, 3 s. [Bland annat om hur ett 
reaktorkärl med 6 m diameter fraktades till 
Otterbäcken efter ånglok 16.] 

- "Minnen av kamrater vid järnvägar", Först
lingen nr 2, 4 s. [Hade varit mer intressant om 
Reuterbrink velat vara mer frispråkig.] 

- "Minnesvärda järnvägsgubbar", Först-
lingen nr 1, 2 s. [Korta karaktäristiker av 
NBJ- och TGOJ-personal, mest lokförare.] 

- "På Bredsjölinjen under NBJ-epoken", 
Först- !ingen nr 4, 3 s. [Det behövdes mycket 
grus- ning i de kurviga backarna.] 
- "Rälsbussförare vid NBJ", Förstlingen nr 3, 

4 s. [En mängd väl små vardagsdetaljer som 
ändå bidrar till bilden av NBJ.] 

- "Vintern 1976 till 1977 vid NBJ", Först
lingen nr 4, 3 s. [Mycket snö och plogning. 
Sen kom en häftig vårflod och det beryktade 
raset på Bredsjölinjen.] 

Stig Samuelsson, "100-årsjubileum på Le
långenbanan", Allt om Hobby nr 4, 2 s. [Trev
liga teckningar.] 

Gunnar Sandin, "Fritiof Nilsson Piraten och 
järnvägen", Spår, 40 s. 

- "Sydvästra industrispåret i Lund och Källby
mölla hållplats", ÖSJ-bladet nr 4, 6 s. [Även i 
Gamla Lund-Nytt nr 5 men med andra bilder.] 

- "Torna och Barajärnvägsbolag", ÖSJ
bladet nr 2, 3 s. [Ett bolag från 1853 men 
ingen järnväg.] 

Johan Selme, "Sveriges Enskilda Järnvägars 
Ingenjörsförbunds Meddelande", Spår, 3 s. 
[Om en givande men föga beaktad järnvägs
historisk källa.] 

Lennart Serder, "Regionaltrafik och Pågatåg", 

i Från landskommuner till Skåneförbund. Tre 
decennier av mellankommunalt samarbete i 
sydvästra Skåne, SSK, 5 s. [En rapp skildring 
av pågatågssystemets komplicerade tillkomst 
och start samt utvecklingen fram till 1989 då 
Länstrafiken tog över ( och Serder övergick 
till SJ).] 

Jonas [Sjöberg], "Något om E 1189", Nynäs
tåget nr 1, 3 s. [Ofullständig individhistoria.] 

Rolf Sten, "En bild berättar", Skenbladet nr 4, 
2 s. [Analys av foto från Sollefteå omkring 
1890.] 

- "För tjugofem år sedan. En återblick på ned
läggningen av Dala-Ockelbo-Norrsundets 
järnväg", JTJ-nytt nr 3, 4 s. [Om den formella 
processen och rivningen.] 

- "Mellan Orsa och Bollnäs", 5-6, Skenbladet 
nr 1 & 4, 5 + 5 s. [Nu om lok och vagnar.] 

- "Mellan Woxna och Lobonäs. En återblick 
på Woxna-Lobonäs Järnväg 1908-1932", 1-
2, JTJ-nytt nr 2 & 3, 3 + 4 s. [En ny serie av 
Sten, i uppläggningen lik hans tidigare.] 

Erik Sundström, "De första vagnarna med järn
underrede", Tåg nr 7, 2 s. [Om NSJ äldsta G-, 
KN- och NN-vagnar av vilka några användes 
i mer än åtti år.] 

- "Hur många gånger kan man bygga om en 
vagn?", Tåg nr 9, 2 s. [Om FVÖJ N 50-70 
som blev både L, IG och Gl.] 

- "Kristinehamn-Sjöändans järnvägs spår
vidd", Spår, 3 s. [En Stickspårsnotis som kla
rar kvalifikationsgränsen för denna översikt. 
Utreder trovärdigt den komplicerade frågan.] 

- "Raketvapen och den korta privatbanan", 
Tåg nr 1, 2 s. [Hur vagnar som fraktat flytan
de syre till tyska V2-raketer fann vägen till 
JLJ.] 

- "Vad hände vid Sveriges järnvägar 1896?", 
Spår, 7 s. [Det hände mycket nu när the great 
depression var över: nya banor öppnades och 
projekterades, ny materiel anskaffades. Den 
stora SJ-händelsen var införlivandet av Väst
kustbanan med dess brokiga lok- och vagn
park, allt som vanligt sakkunnigt antytt. Av
snittet om GDJ bromsar väcker intresset för 
Sundströms planerade bromshistoria.] 

Tord Siistler, "Grevbanan. Byggs ut efter 120 
år", Nostalgia nr 1, 2 s. [Intressant foto från 
1915 med persontåg på Ystads hamnspår. Ef
ter Siistlers död har Nostalgia för övrigt slutat 
att skriva om tåg.] 

Nils Söderberg, "Järnvägen och Gotlands 
landsbygd", Spårstumpen nr 59, 2 s. [För-
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utom mjölk, slaktdjur och sockerbetor frakta
des tidvis mycket halmbalar.] 

Karl-Erik Söderdahl, "Multipelkoppling av 
Z4p", Spårstumpen nr 60, 4 s. [Dubbelkopp
ling var nödvändig i de gotländska bettågen. 
Noggrann beskrivning av förfarandet.] 

Börje Thoursie, "Hur redovisar vi stam
banor?", Skenbladet nr 2, 3 s. [En kritik av 
lärnvägsdata som lär påverka dess tredje 
upplaga.] 

Lars Toresbo, "Järnväg genom Vika", Slagan 
nr 6, 3 s. [Projektet har beskrivits förr, bland 
annat av Rolf Sten i hans DONJ-bok.] 

Nils Wallenborg, "Fjärrgodståget Linköping
Hultsfred", Tåg nr 10, 2 s. [Om turer med E2-
draget tåg 1950 då livet ännu flöt så lugnt att 
det fanns tid till improviserade bad- och 
kaffepauser på resan. Linjeerfarenhet och 
körskicklighet var avgörande för att få fram 
ett tungt tåg på den backiga banan.] 

Magnus Wallqvister, "Den sista skolresan på 
Trollhättebanan", Skara Järnvägsblad nr 2, 
2 s. [Skolresor med tåg var exotiska redan 
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1968 då denna gjordes.] 
- "Tumleberg - en liten järnvägsknuts föränd

ring", Västgötabygden nr 4, 3 s. [Ett typiskt 
stationssamhälles upp- och nedgång. Turnle
berg hade rentav folkhögskola ett slag. Sista 
affären lades ner 1988.] 

Ingemar Wikenros, "Unden-Wikens spårvägs
aktiebolag", i Edet. Gården och industrierna 
vid Edsforsen i Undenäs socken", eget förlag, 
2 s. [Den intressanta timmerbanan hade varit 
värd en utförligare behandling.] 

Nils Erik Wååg, Adelsköld i Kristianstad och 
som det vart, mf ÖSJ, 96 s. [Välskriven bok 
om CHJ och dess fortsättning. Tyvärr ett 
splittrat innehåll, vilket författaren ( enligt en 
diskussion i ÖSJ-bladet) tycks medge.] 

Väring i ord och bild, från slutet av 1800-talet 
och fram till våra dagar, Studiecirkeln "Gam
la Väring". [Två sidor om järnvägen. Stäm
mer det verkligen att denna lilla Västgöta
station hade tretti anställda vid sekelskiftet?] 

"50 år sedan elektrifieringen av järnvägen 
Gävle-Falun", GDJ-nytt nr 1, 2 s. [Mycket 
om förhistorien, inget om genomförandet.] 



Stickspår 

Sagan om den bortsprungna 
kättingen 
En gång i tiden hände det sig att kättingsmedjan 
i Ljusne skulle utrusta en offshore.kranplattform 
med ankarkättingar. Plattformen var under bygg
nad i Holland, och den skulle utrustas med fyra 
och en halv kilometer långa ankarkättingar. De 
tvåtusen länkarna på en sådan kätting är cirka 
nittio centimeter långa och smidda av decimeter
tjockt stål. Det betyder att en ankarkätting till den 
här kranen vägde omkring 300 ton, och den 
lastades vid kättingsmedjan, allt medan länk ef
ter länk kontrollerades, på ett tågsätt av tolv 
öppna vagnar utan sidoväggar. Och så transpor
terades denna jätteorm till Stugsund och lastades 
ombord på en båt för vidare befordran till Am
sterdam. Tre sådana laster hade man klarat av -
den här höstmorgonen 1980 skulle den fjärde och 
sista levereras. 

Nu var det så att kättingen nog hade hört att den 
skulle få tillbringa sitt återstående liv i den kalla 
Nordsjön, och den gillade inte den tanken. Om vi 
förutsätter att en kätting har huvud och svans, så 
tror jag att den var lastad med huvudet sist. Och 
när specialtåget rullade ut från Ljusne låg 
kättingen alltså och såg ut över Hälsinglands 
skogar och längtade ut. Och på något sätt fick den 
loss huvudet, och slank ut över vagnsänden. 

Nu började en lustig dans - den fria änden av 
kättingen slog naturligtvis emot allt som fanns att 
ta tag i, mest kontaktledningsstolpar, och för 
varje stolpe som fick sig en kram åkte lite mera 
kätting av tåget. Stolparna fick sina ordentliga 
törnar, men ingen bröts av, så ledningen behöll 
spänning och lokföraren märkte ingenting av vad 
kättingen hade för sig. Länk för länk gled av, 
huvudet fastnade mellan några stenblock, och 
efter några minuter hängde en kilometerlång orm 
av kätting bakom tåget och viftade. Den krökte 

ledningsstolpar så att ledningen kom ner på hal va 
höjden, och den slog sönder signal- och telefon
reläskåp, men ingen märkte någonting. En liten 
bit norr om Skallgårdssund löpte gamla riks
vägen parallellt med banan längs en grund havs
vik. En farbror med Mercedes upptäcker helt 
plötsligt att han fått sällskap på vägen av en vilt 
sprattlande kättingorm, och styr i förtvivlan rakt 
uti havetförattklaralivhanken-lyckligtvis utan 
allvarligare skador. Ett par hundra meter längre 
norrut där Ostkustbanan och gamla riksvägen 
skiljs åt tappar så kättingen definitivt taget och 
hela resten åker av tåget och blir liggande som en 
stor klump, modell visitkort av jättehund. Och 
allt är stilla, utom tåget som ostört fortsätter in 
mot Sandarne, där man stoppas och får besked att 
kättingen lupit iväg i frihet ... 

Det var en tant i en gård på skogen som hade 
haft en del gruff med banmästaren så hon kunde 
hans telefonnummer - och hon upptäckte att 
järnvägens livsfarliga ledning hade kommit halv
vägs ner mot marken där hon hade sin utfarts väg. 
Så hon ringde och grälade på banmästarn, och 
kättingens rymning uppdagades. Och vi inspek
terade vad halvannan kilometer offshorekätting 
kan göra i frihet. 

Den hade verkligen inte bara ringlat sig som en 
orm, utan den hade också viftat med sin huvud
ände och varit långt ute på sidan av spåret. Vi såg 
hur den rumsterat om i småskogen, och märkena 
visade att den kunnat hoppa över små tioårstallar, 
som lämnats helt oskadade, för att förgöra vad 
som fanns längre ut. Vad kan inte en frihetsäls
kande kätting göra? 

Ja, friheten blev inte så lång- med grävmaskin 
lastades den åter upp på flakvagnarna och förtöj 
des denna gång ordentligare, och fick så fortsätta 
sin färd mot havsdjupen. Men ett par dygn i frihet 
fick den, och vi som var med och utredde rym
ningsförsöket blev ett roligt minne rikare. Och 
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Så här ser specialtågets lastning ut. Samtliga 
foton Ewert Carlsson, Söderhamn. 

Så här bar den sig åt ute i skogen. 
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I 
Här sprang kättingen i kanten av gamla riks
vägen. 

Här fastnade den bortsprungne! 



det bästa var ju att varken människor eller kätting 
blev skadade! 

BTh 

Ett originellt brobelastningsprov 
År 1850 var man sysselsatt med ett brobygge 
över Elbe vid Wittenberge, för att kunna knyta en 
önskad bana från Magdeburg till stambanan Ber
lin-Hamburg. 1850 byggde man fortfarande stora 
broar i träfackverk. Detta var ett jätteföretag -
hela sträckan över Elbes huvudfåra, över intillig
gande våtmarker och en sedan länge avsnörd 
bifåra skulle, inklusive en 345 meter lång bank
byggnad, bli 1600 meter lång. Och konstruktio
nen utgjordes av fem stenvalv, ett svängspann, 
"huvudbron" med elva träfackverksspann om 54 
meter plus ett med 40 meters spännvidd och 
ytterligare tolv stenvalv. Stenvalven var cirka 19 
meter vida. 

De tolv huvudspannen skulle alltså byggas 
som gallerfackverk av plank, ett system som 
utvecklats i USA av brobyggaren Howe och som 
använts där i ett flertal projekt. 

Men man tycks ha varit lite misstrogen mot 
konstruktionen - eller, rättare sagt, det fanns 
något som hette preussische Grundlichkeit. Så 
man lät bygga upp ett av 54-metersspannen på 
landbacken, och anslöt ett spår dit. Och så utför
des på detta spann femton olika belastnings prov, 
bl.a. med de femBorsigloken Fortuna, Dioskuren, 
Cosmos, Salamander och Donner, med vikter 
mellan 30 och 33 ton. I vissa prov hade spannet 
också belastats med 100 ton stångjäm. Men de i 
litteraturen omtalade proven 6 och 7 var nog de 
märkligaste man hört talas om. Vid det förra 
försöket användes ett infanterikompani, 240 man, 
som i taktfast marsch plågade brospannet - det 
visade sig att nedböjningen blev två tum och man 
iakttog inga oroande vibrationer. Sedan kom det 
i mitt tycke roligaste provet. Man samlade kom
paniet så nära spannmitten som möjligt och lät 
mannarna "på högt kommando", alltså i takt, 
hoppa jämfota på stället, och takten reglerades så 
att man hoppade exakt i takt med brospannets 
egna svängningar. 

Dessutom plågade man brostackaren med en 
last motsvarande ett lokomotivs vikt (ca 16 ton) 
som fick falla från mellan 6 och 9 tums höjd. Man 
fick ändå inte upp nedböjningen till 3 tum. Och 
när man till sist hade upprepat försöken över 
hundra gånger tyckte man att det inte kunde 

finnas något tvivel om Howesystemets säkerhet 
och hållfasthet. 

Den här bron levde ända till 1884, då den 
ersattes av en stålbro, som levde till 1910 då 
banan byggdes om till dubbelspår. Nog är det 
fantasti skt vad våra förfäder kunde, ifråga om 
broteknik, och inte minst ifråga om material
provning "på stället"! 

BTh 

Källa: Hans Pottgiesser, Eisenbahnbrucken aus 
zwei Jahrhunderten, 1985. 

Angående dromopetarden 
I Järnvägsmusei Vänners årsbok SPÅR 1988 
skriver Börje Thoursie om dromepetarden och 
har förhoppningen att någon gammal och erfaren 
broingenjör eller banmästare kan berätta mer. 
Jag är varken broingenjör eller banmästare, jag 
var lokinspektor när jag pensionerades. Jag kän
ner mig ej så gammal men jag fyller 70 nästa 
gång. Erfaren? Ja så där, men dromopetarden har 
jag erfarenhet av som lokpersonal. 

Dromopetarden sattes upp vid södra landfästet 
vid bron över Indalsälven mellan Ragunda och 
Bispgården. För sydgående tåg! 

Jag började i lokverkstaden i Ånge i maj 1946 
och kom senare ut på åkning som lokbiträde. 
Hastigheten över Ragundabron var då 40 km/h. 
Ihärdiga rykten påstod att bron svajade 13 cm i 
sidled vid tågens överfart. På SO-talet sänktes 
hastigheten till 20 km/h på grund av brons till
stånd. En del lokförare talade skämtsamt om att 
är tåget försenat tar vi igen det över bron. 

Fällan sattes upp i början av SO-talet. Att den 
sattes upp för sydgående tåg som redan passerat 
bron kan hänga samman med att många förare 
började öka farten för att klara den långa tio
promillesstigningen förbi Ragunda upp mot 
Håsjö. Vidare bodde banvaktErikssoni banvakt
stugan söder om bron men norr om landsvägs
korsningen (landsvägen Ragunda-Bispgården) 
så han hade nära till och kunde bevaka fällan. Ja, 
jag skriver fälla för vi kallade den så, ibland 
råttfälla, och Börje Thoursies tolkning av den 
engelska texten to be hoist with one 's own petard 
betyder att gå i sin egen fälla. 

Dromopetarden finns beskriven i SJ särtryck 
151 från 6 juni 1932. I särtrycket finns tabeller 
som anger hur stort avståndet skall vara mellan 
"pedal" och knalldosa vid olika hastigheter. Vid 
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20 km/h skall avståndet vara 5,6, vid 60 km/h 
16,7 meter. 

Det krävdes ganska omfattande anordningar 
för att sätta upp en fälla och att ordna bevakning. 
En del förare försökte lura fällan genom att då 
lokets löphjul träffat pedalen sätta till lokets 
direktbroms och på så sätt minska hastigheten 
fram till knalldosan och undvika att dosan small, 
vilket aldrig lyckades vad jag kan erinra mig. 

Ny betongbro över Indalsälven var klar hösten 
1955 och första tåg över var pt 2491 som gick 
Vännäs-Ånge och mötte lgt 8202 som gick Ånge
Långsele i Ragunda. Lgt 8202 var första norr
gående tåg över nya bron. Som lokbiträde på 
8202 var det en särskild känsla att åka över på den 
nya bron. 

Arne Bruman 

PS 
Världen är liten. Jag var med baningenjör Olaus
son, som svarade för brobygget, och tog emot de 
första tågen över nya bron. Det ser ut som om 
Arne Bruman och jag har mötts! 

Börje 

Svenskklingande stationsnamn 
i Canada 
I nordvästra Ontario finner man på banan Fort 
William-Superior Junction en ännu existerande 
station med namnet Larson och ytterligare en bit 
norrut på Canadian Nationals huvudlinje i närhe
ten av Sioux Lookout en på 1980-talet nedlagd 
station Sunstrom. Den senare fick liksom ett litet 
f.d. stationssamhälle sitt namn för att hedra en 
banmästare Sunstrom som omkom där 1914 i en 
sprängningsolycka. Han tillhörde en familj som 
omkring 1820 utvandrade från Lule Gammelstad. 
Vet någon vem Larson var? 

ES 

Dichtung und Wahrheit 
Några år på 1890-talet upplevde August Strind
berg i Paris och Skåne märkliga ting, stoff för 
hans romaner Inferno och Legender. Till exem
pel: 

Då jag förnött två timmar på en bänk, går ett välklätt 
och vackert fruntimmer förbi mig för att inträda i första 
klassens väntsal. Det låg i denna dams sätt att röra sig 
och hela hennes väsende något som hos mig väckte 
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obestämda hågkomster, och nyfiken att få veta hur hon 
tog sig ut sedd framifrån vaktar jag på dörren för att 
beskåda henne när hon skall komma förbi igen. Efter 
att ha väntat länge, tar jag mig före att gå in i den där 
väntsalen. 

Ingen är att se där inne; och det finns ingen annan 
dörr att komma ut igenom; det finns intet toalettrum. 

Strindberg har tidigare berättat hur han tänkt 
besöka (men inte hittat) "stenkolsgruvorna i H." 
och inget tvivel kan råda om att H. står för 
Höganäs. Järnvägsstationen måste vara Höganäs 
övre. Det något yngre stationshuset vid Höganäs 
nedre hade en enda väntsal. 

Mysteriet med den försvunna damen har länge 
fascinerat mej, men nu jag fått fatt i planritningen 
till stationen vid Höganäs övre, så som den såg ut 
före utbyggnaden 1903 - se nästa sida. 

Någon förstaklass finns inte markerad. Skåne
Hallands järnväg, som byggde banan 1885, hade 
för ovanlighetens skull bland skånska privat
banor tre vagnsklasser, men de relativt få resenä
rerna i de två överklasserna fick här som i regel 
annars dela väntsal.Vem som ritade SHJ statio
ner är tills vidare obekant. Den 1 januari 1896, 
cirka två år före Strindbergs besök, förstatligades 
järnvägen och första klassen slopades, men en 
skylt med "I & Il" kan mycket väl ha suttit kvar 
på dörren. Det var kanske ritningens "Il klass 
väntsal" som författaren avsåg. 

Det skulle dock ha förutsatt att Strindberg själv 
åkte tredje klass och satt i den folkliga väntsalen, 
och det stämmer inte med vad vi vet om hans 
resvanor även under frekventa perioder av 
penningproblem. En annan tolkning är att han 
satt i andra klass väntsal och såg kvinnan för
svinna in i det som på ritningen betecknas "dam
rum". Det var helt säkert ingen eufemism för 
toalett utan en klasslös väntsal just för damer som 
ville vara skyddade för påflugna uppvaktningar 
och cigarrök. Strindberg kan möjligen ha tolkat 
det rummet som ett reservat för förstaklass
resenärer. 

Det kan emellertid inte ha undgått honom att 
rummet verkligen hade två ingångar, plus en dörr 
till något som kanske är ett toalettutrymme. För
svinnandet var alltså inte särskilt mystiskt. Men 
så är ju Legender skönlitteratur, måhända ett 
reportage från en inre verklighet men inte från en 
yttre. 

Gunnar Sandin 

Tigare publicerat i Sydsvenska Dagbladet, mars 
1996. 
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Bottenplanet på stations huset i Höganäs övre några år efter förstatligandet. Redan 1919 ersattes det 
(och Höganäs nedre) med en ny station i annat läge. SJ stationshusritningar, Riksarkivet. 

Mera banhall 
1993 skrev jag en artikel i Spår om svenska 
banhallar. Året därpå fick jag anledning tillfoga 
dels att jag hade missat en hall, den i Landa 
(närmare uppgifter om den är mycket välkomna), 
dels att också Trelleborgs banhall hade haft eldrift. 

Nu påpekar Mats Heinerud att även Storliens 
banhall hade eldrift 1945-65. Sistnämnda år, 
med början i maj, revs den, och rivningen lär ha 
påskyndats av en "hotande" aktion för att bevara 
den historiskt och arkitektoniskt intressanta bygg
naden. Däremot finns den överbyggda vänd
ski van kvar i Storlien, berättar Mats. 

Ännu en komplettering kan göras. Det var 
Adolf Anderberg som ritade banhallen vid Malmö 
F, och han var stadsarkitekt i Malmö. Faktiskt 
planerades i Malmö ytterligare två banhallar som 
aldrig blev utförda, båda på 1890-talet. Det ena 
gällde lokalstationen vid statsbanestationen, den 
andra Malmö V där det 1897 uppfördes ett nytt 
stationshus som enligt planerna skulle ha haft en 
hall över spår 1. Resultat blev ett delvis uppglasat, 
djupt tak över stamplattformen. 

Om Gärdsbanans banhall i Degeberga refere
rades Vo V-inspektörens negativa utlåtande. Ett 
liknande omdöme kom från sedermera general
direktören Rudolf Cronstedt som gjorde en stu
die- och inspektionsresa till sydsvenska privat
banor i september 1883: "Vid Degeberga station 
var med stationshuset samrnanbyggt en slags i 
tvenne lika hälfter avdelad banhall, varav den 
ena delen användes till vagnbod och den andra 
till lokomotivstall och verkstad, vilket var en 
ganska eldfarlig anordning." 

Gunnar Sandin 

Längdutvidgningskoefficient -
vän eller fiende? 
Man kanske inte tänker så mycket på den där lilla 
utvidgningsfaktorn, 0,0000125 för varje grad -
men när det gäller stora broar kan det bli både 
märkbart och kännbart. Den här lilla historien 
från brobygget över Firth of Forth, strax norr om 
Edinburgh, hittade jag i H.S. Smith, The World's 
Greatest Bridges, 1953. 
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Man hade räknat med att när den sista skarven 
bultades samman stålkonstruktionens längd skulle 
passa precis vid en lufttemperatur av 60° F (15,5° 
C), så att bulthålen i undre huvudbalkarnas norra 
och södra delar skulle stämma exakt överens. 
Men som så ofta händer det saker - dels blev 
brobygget lite försenat, så det blev oktober, och 
det betydde cirka 5°F svalare, och dels började 
det blåsa en elak och envis nordost. Men en solig 
oktoberdag verkade allting passa in, och med 
hydrauliska domkrafter lyftes de sista balkarna 
på plats. Allt gick bra, bultarna gick precis i sina 
håll på den västra sidan av spannet - men den 
kalla nordosten hade inte vilat, så på östra huvud
balken fattades en kvarts tum. Den arga längd
utvidgningskoefficienten hade slagit till. Och mr 
Smith skriver (min översättning): 

"Till varje pris måste stålet utvidgas för att 
sluta mellanrummet, och det fanns bara ett sätt att 
göra det. På 60 fots längd på båda sidor om mitten 
bäddade man in balkarna i hyvelspån och oljigt 
trassel, slog på fotogen och tände på. Och på ett 
par minuter hade stålet sträckt sig så att bultarna 
kunde slås genom hålen, och situationen var 
räddad." 

En kul saga ur verkligheten (18 oktober 1889), 
eller hur? 

BTh 

Kiruna bangårdar 
Vi efterlyste i SPÅR 1995 en spindel vävsliknande 
kontaktledningsbyggnad någonstans i Kiruna. 
Erik Sundström har lyckats identifiera plats, spår 
och ledningsnät. Fotot är taget på LKAB: s tunnel-
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bangård, som elektrifierades med 7 50 volts lik
ström. Tunnelbangården trafikerades med AEG
byggda boggilok. 

Nya rön om stationsdasset 
i Vollsjö m.m. 
1995 publicerade jag artikeln "Fritiof Nilsson 
Piraten och järnvägen" och troddemej därmed ha 
kommenterat alla relevanta textställen hos denne. 

I Piratensällskapets årsbok samma år, I Pirat
ens anda, omtrycks emellertid berättelsen "Ack
visition". Den är kort och lätt vägande (Piraten 
tog aldrig med den i någon av sina samlingar) 
men handlar onekligen om järnväg. 

Huvudpersonen är adelsmannen Henry Fox de 
Weeland från Sennevad: 

Han ivrade oförtrutet för sin hembygds utveckling, 
kulturellt och ekonomiskt. Hans livs storverk var järn
vägen Benestad-Västerby (som förbinder staden med 
Sennevads hjärta) och han utförde det i sin ungdom, då 
han var löjtnant i survivans vid grenadjärema och 
nybliven herre till fädernegodset Strömsnäs ... Linjen 
stakades och Henry Fox bildade bolag. Så gällde det att 
skaffa kapital till järnvägen och animera kommuner 
och enskilda. 

Och Henry Fox ger sej ut på en expedition som är 
mödo- men lyckosam. Det lossnar sedan han fått 
ett stort belopp tecknat av en ökänt snål bonde. 
Först drivs bonden ut ur sitt gömställe, sen be
tvingas han när Fox utför ett herkuliskt kraftprov. 

Piraten kan ju ha fått uppslaget av historien om 
hur kapital på 1880-talet anskaffades till Malmö
Billesholms järnväg: 

AEG-lok, tillhörigt LKAB, 
Kiruna. 



Sedan man med ledning av taxeringslängden uppgjort 
en förteckning över de aktiebelopp som borde tecknas 
av olika personer i staden, åkte de fyra herrarna -
Herslow, Beijer och två vänner - omkring i ett par 
dagars tid och hemsökte sina offer, vilka så gott som 
samtliga, kanske med mer eller mindre glatt sinne, 
funno sig i det dem anvisade ödet. En och annan 
försökte undslippa, bland dem en förmögen trävaru
handlare, som det var omöjligt att anträffa hemma. Till 
slut upptäcktes han emellertid just som han försvann 
runt ett hörn av tullhuset. Sällskapet steg ur vagnen, 
delade sig och gensköt sin man, som hemkördes, och, 
trots försök att slippa undan med 1,000 kr., till slut 
förmåddes att teckna på hans lott kommande 10,000 
kr! 

Gunnar Fridlizius i Malmö stads historia, 4, 1985 

Skönlitterärt har jakt påjärnvägskapital skildrats 
även i Erik Fahlmans Firman Åbergson (1914, 
Mora-Vänerns järnväg) och Sven Rosendahls 
Jättarna leker (1953, Bosjöbanan). 

Vilken bana var då förebild för Piraten? Ja, 
års boksredaktören Helmer Lång hävdar att Henry 
Fox var "identisk" med Henry Rääf. Och i så fall 
handlar det om Ydre, en trakt som Fritiof Nilsson 
lärde känna under sina år som advokat i Tranås. 

I Ydre härad tänker man på två järnvägar. Den 
ena pretendenten är Eksjö-Österbymo, öppnad 
1915 efter en utdragen tillkomstprocess. Den 
andra är Vimmerby-Ydre som nog är det främsta 
förebilden, bland annat för namnlikheten Vim
merby-Västerby. Smalspåriga VYJ tillhörde lan
dets mera misslyckade banor, öppnad (för all
män trafik) 1924 och slutgiltigt nedlagd redan 
1940. Torsten Sundkrans har i Ångkvasten nr 3/ 
1986 tecknat dess historia. 

Egentligen fanns det ännu ett Piratencitat om 
järnväg som jag visste om när jag skrev artikeln 
men strök av utrymmesskäl. På uppmaning av 
Helmer Lång kommer det här: 

Det blir värre o värre o resa nu för tiden, de e trångt på 
både bussar o tåg nu sen de fattiga också fått råd o resa. 
Ibland e de för djäkligt med den s k demokratin. Först 
så ändra di biljetterna så alla ble likadana - nu e di 
bruna både andra- o tredjeklassbiljetterna. Förr va där 
ju skillnad, andra klass va gröna o så kunde man se på 
färgen vilken klass folk tillhörde. Ja för min del bruka 
alltid för o inte ble å me min biljett så satte ja den i 
hattbandet på kubben. 0 de visste konduktörerna på 
banan här så di tog alltid biljetten på hatthyllan o 
klippte den. 

"Konsul-serien" 

"Banan här" är givetvis Malmö-Simrishamns 
järnväg, konsuln bor i Simrishamn. I förra årets 
artikel står att de från SJ inhyrda andraklass 
Bornholmsvagnarna var undantag på MSJ, men 
det är inte riktigt eftersom den högre vagnklassen 
fick ändrad beteckning från första till andra klass 
redan 1925, fyra år före Bornholmstrafikens ny
start. Enligt styrelsebeslut hösten 1936 indrogs 
så på våren 1937 andra klass i Simrishamnstå
gen. Därmed kunde tågsätten minskas med en 
tvåaxlig vagn. Andraklassresandet hade allmänt 
minskat vilket tillskrevs den förbättrade kom
forten i tredje klass. Det var alltså bara under tolv 
år som konsuln kunde ha just andraklassbiljetter 
i hattbandet på sina resor Malmö-Simrishamn. 

Jag undrade i min artikel om bemanningen på 
Vollsjö station under Piratens barndomsår. Här 
kunde jag ha fått vägledning av artikeln "På 
Löberöds station" som Herman Kronqvist skrev 
i Frostabygden 1963. 

Löberöd överensstämde rätt väl med Vollsjö i 
trafikomfattning. Kronqvist tjänstgjorde där som 
16-årig kontorsbiträdeselev 1910. Ett ordinarie 
kontorsbiträde och stinsen utgjorde tjänstemän
nen. Så tycks det ha funnits två ordinarie stations
karlar samt en tredje som främst hade hand om 
kol- och vattenstationen men i motsats till Jöns i 
Tosterup gärna hjälpte till med annat. Åtmins
tone kolningen lär dock inte ha varit lika omfat
tande i Löberöd som i Vollsjö. 

Uppsättningen av emaljerade reklamskyltar 
var i regel likadan från station till station på en 
och samma privatbana, och Kronqvist komplet
terar därmed listan på vad som torde ha funnits i 
Vollsjö: "reklamen om Arboga margarin, Hel
singborgs galoscher, om stängselnät och skörde
maskiner, om kex och kaffe". 

Visselpipan som tågklarerarna gav avgång med 
i Grimsby togs efter ändring i tjänstgöringsregle
mentet ur reguljärt bruk 1911. 

Toll och Fatt sinkade godståget en smula trots 
sin flinkhet, men det tåget brukade enligt Piraten 
vara försenat. Kronqvist vidimerar. 

På sin inspektionsresa 1883 besökte Rudolf Cron
stedt Ystad-Eslövs järnväg, och han beskriver 
banans vanligaste typ av snöskärmar, som även 
figurerar hos Piraten. De bestod av upprättstå
ende, kasserade sliprar som grävts ner i marken. 

Jag skrev i förbigående att Vollsjö, i likhet med 
många andra skånska stationer, fick en mekanisk 
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betlastningsanordning under andra världskriget. 
Men det var en lapsus. 

Det är bekant att mångajärnvägshistoriska arkiv
handlingar fortfarande för en osäker existens, 
trots insatser från Riksarkivet, SJ Centralarkiv 
och andra. Det skänker å andra sidan amatör
forskaren glädjen att göra arkivfynd på oväntade 
ställen. På jakt efter annat besökte jag Ystads 
kommuns byggnadskontor och fick tips om en 
mängd kartor och ritningar som förvarades där 
under provisoriska förhållanden sedan de räd
dats från stadens utrymda järnvägsstation. I det 
rika materialet fanns bland annat ( ett tack till 
Christer Persson som visade på dem!) ritningar 
som ger mej anledning att på två punkter revidera 
vad jag skrev i min artikel. Jag börjar med att 
upprepa ett Piratencitat ur den: 

... stationshuset, en tvåvåningsbyggnad av gulaktigt, 
sotanlupet tegel vars perrongfasad vanpryddes av 
reklamskyltar av plåt och som på solsidan hade ett 
trapptorn vilket gav egen ingång åt skrivarens rum. 

Bokhandlaren som slutade bada 

Trapptornets existens ville jag "tills vidare" be
tvivla trots att det styrktes av "vaga minnesbil-

der". Det förekom inte på någon av mina rit
ningar, det hade inte efterlämnat några märken i 
stationshusets sydfasad sådan som den kunde 
studeras under senare decennier och någon sådan 
tillbyggnad hade, av protokollen att döma, inte 
varit uppe för beslut i jämvägsbolagets styrelse. 

Men tornet fanns! Det framgår av den här 
återgivna uppmätningsritningen som enligt på
skrift är från 1897. Att dess enda uppgift är att ge 
stationsskrivaren (eller "bokhållaren" som han 
kallas på ritningen) egen ingång framgår också. 
Tornet är emellertid inte ursprungligt och tillkom 
heller inte vid 1889 års utbyggnad. En annan 
upphittad ritning över stationshuset är odaterad 
men visar troligen läget närmast efter utbyggna
den. Skrivaren bodde då (som jag förmodade) i 
det sydvästra rummet i huvudbyggnadens bot
tenvåning. För att komma dit måste man passera 
tredje klassens väntsal. Vi vet inte skälet till 
omdisponeringen och tombygget var skrivarens 
önskan om större avskildhet eller familjen Nils
sons önskan om större sammanhängande bostads
yta på bottenvåningen. 

När och varför trapptomet revs är obekant. I 
samband därmed återuppfördes inte den risalit -
för entren från "gatusidan" - som föregick det 
och som skymtar på Adelskölds översiktsplan 

Vollsjö stationshus som det torde ha varit inrättat under Fritiofs barndom. Bagagerummets tunna 
mellanväggar vittnar om den genomförda ombyggnaden. Familjen Nilsson disponerar kök, fem 
rymliga rum och en stor övre hall- mer än kollegerna på de ursprungliga klass Il-stationerna. Ritning 
i Ystads kommuns byggnadskontor. 

I' 
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Inre utformningen på Lövestads stationsavträde enligt Adels kölds ritning från 1865 och en uppmät
ning från 1924. 

(Spår 1995 s. 48). Att stationshusets enda offent
liga ingång åt söder togs bort är ett tecken så gott 
som något på hur "felvänt" det hade blivit i 
förhållande till samhället. 

På andra punkter visar de båda ritningarna att 
flera av mina gissningar i lokaldispositionen 
varit felaktiga. Den nya flygeln från 1889 hade 
förstaklassens väntsal åt söder och expedition åt 
norr, mot banan. Mellan dem låg ett bagagerum 
som senast 1897 förlängdes ut till västra ytter
väggen så att det fick dagsljus genom en halv 
fönsterbredd men samtidigt försköts något söderut 
genom att förstaklassväntsalen gjordes smalare 
och expeditionen delvis bredare, vilket krävde 
flyttning av två murstockar - ingen liten manö
ver. (Som tidigare berättats inkorporerades hela 
den finare väntsalen av resgodset 1911.) Den 
svängda utbyggnaden i öster, som jag tolkade 
som en ursprunglig förstuga, tycks från början 
och även under Fritiofs uppväxt ha varit stations
föreståndaren/stinsens finrum. 

En annan byggnad där frågan om den inre 
dispositionen har om inte lösts då dock pro
blematiserats genom en nyfunnen ritning är sta
tionens avträde. Man kan undra om detta verkli
gen uppfördes så som det skymtar på Adel skölds 

plan. Sentida foton ger ingen antydan om att det 
skulle ha funnits två dörrar på framsidan. Kanske 
fick Vollsjö från början ett stationsdass av 
standardtypen för klass Il-stationer på YEJ, och 
med här återgiven inredning. 

En planritning från klass Il-stationen Löve
stad, daterad 1924, har förmodligen tillkommit i 
samband med en förändring. Där har dam
avdelningen beskurits till ett enda bås. Det andra 
har fått ge rum för en trappa till vindsvåningen. 
Även herrarnas utrymme har beskurits till för
mån för ett utrymme med beteckningen "privat", 
det vill säga reserverat för stinsfamilj och kanske 
även övrig personal. De offentliga utrymmena 
behövde inte ha samma kapacitet i en tid då det 
fanns toaletter i vagnarna och tågen inte gjorde 
lika långa uppehåll för intag av öl och andra 
drycker. 

Kanske hade liknande förändringar gjorts i 
Vollsjö. Ändå går det inte ihop med Piratens 
beskrivning i Bombi Bitt och Nick Carter. Den 
avdelning där man sitter med ryggen mot fönstret 
är just den privata, som man får förmoda att 
Fritiof normalt nyttjade, men det publika mans
båset, med sina intressanta graffiti, hade sidoljus. 

Här behövs mer forskning! 
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I ÖSJ-bladet nr 1/1996 har Anders Olsson sak
kunnigt kommenterat min Piratenartikel oc~ fun
nit ett antal fel som det är min pinsamma phkt att 
redovisa: 

1. Piratens närmaste stationiKivikhette Vitaby, 
inte Vitemölla. 

2. Kristineberg bytte namn till Skarhult 1901, 
inte två år senare. 

3. Löberöd är inte exempel på en typisk järn
vägsspontanort. Liksom i fallet med Vollsjö ham
nade största delen av samhället på järnvägens 
baksida. 

4. Tidtabellen på sid. 58 är från 1905. 
5. Posten i Vollsjö öppnades 1866. 
6. Redan från samma år hade YEJ ett eget 

lokstall i Eslöv. 
Och Anders Olsson kompletterar med en iakt

tagelse i "Småländsk tragedi". Jag citerar: 

När Algot kommer hem från utställningen i Göteborg 
berättar han om "en ölflaska så stor som vattentornet 
vid stationen därhemma". Hemma i Askefall är det 
fyra mil till stationen. Det kan verka långsökt att 
jämföra flaskan med ett fyra mil avlägset vattentorn, 
men för Piraten som vuxit upp på Vollsjö station var 
uppenbarligen höjden på järnvägsvattentorn ett natur
ligt referensobjekt. 

Gunnar Sandin 
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Uppfinningarnas tid är inte förbi 
Alan R. Newton har fått amerikanskt patent nr 
5 377 910 på ett sätt att bygga järnvägar utan 
rälsskarvar. Det är ganska enkelt, man bara sätter 
fyra hjul på varje axel, och låter höger y~terskena 
och höger innerskena överlappa en bit. Sedan 
slipper man skarvdunket oc~ solku~vorn_~_. M~? ~ 
hur anger man spårvidden vid en sadan Jarnvag. 
För säkerhets skull har mr Newton inte visat hur 
en växel ser ut i detta system. 
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Robert Sjöö 

Sveriges Järnvägsmuseum 1995 

1995 fyllde museet åttio år. En historik över 
dessa åtta decennier ingick i det årets SPÅR. 
Jubileumsåret kom att bli ovanligt rikt på aktivi
teter då program verksamheten sköt fart på allvar, 
och kulmen blev naturligtvis Järnvägsmuseets 
dag den 9 september, som också blev dagen för 
vårt officiella födelsedagskalas. Jag får därmed 
anledning att redan i inledningen framföra muse
ets tack för den gåva från Jämvägsmusei vänner 
som då överlämnades, eller snarare presentera
des, av ordföranden Anders Hendel, en renove
ring av museets modell av Årstabron med en för 
utställningen anpassad monter. Bron i skala 1: 100 
kommer att bli ett kärt återseende för många och 
ett intressant nytillskott för andra. Målsättningen 
har varit att kunna visa den på museidagen 1996, 
men sannolikt måste vi ge oss till tåls ytterligare 
en tid innan bron återkommer och då i bas
utställningen. 

Personal 
1995 fullbordades omorganisationen av museet i 
och med att jag som sista länk tillträdde som 
museichef vid årsskiftet. Den fasta personalstyr
kan uppgick därmed till 10,5 tjänster. Till det 
kommer inlån och arvodesanställda. Genom 
Järnvägsmusei vänner har vi också haft ALU
personal till vårt förfogande. Följande personer 
har mer eller mindre varit knutna till museet 
under året: 

Fast personal: 
Robert Sjöö, museichef 
Hjördis Matti, program, administration och 

personal 
Ingeborg Andersson, reception 
Olle Andersson, butik och ekonomi 
Robert Herpai, fastighet 

Sten Holm, fordon och teknik 
Göran Jäderholm, föremålsregistrering och 
kontors teknik 

Elisabeth Kronhöffer, reception (halvtid) 
Gunilla Lundberg, konferens och 

marknads-föring 
Kjell Palen, järnvägshistoria och 

dokumentation 
Claes Zachrisson, teknik 

Inlån: 
Ted Nyberg, foto och fastighet 
Ulf Oja, fastighet och teknik (maj-dec.) 
Börje Steen, teknik (halvtid, okt.-dec.) 

Arvoderade: 
Renee Edlund, reception och guidning 
Eva Hagström-Mattsson, reception 
Peter Landström, teknik ( okt.-dec.) 
Per Lidfors, fastighet (juni-sept.) 
Eeva Mattsson, reception 
Veronica Sillen, reception och guidning 

(feb.-dec.) 
Annika S wahn, reception 
Gunnar Walinder, teknik (okt.-dec.) 

ALU-anställda genom Järnvägsmusei vänner: 
Kristoffer Gotthold 
Bo Hjalmarsson 
Rolf Johnson 
Kalle Persson 

Karl-Erik Eggefjord har vid ett antal tillfällen 
anlitats som lok- eller motorvagnsförare. Under 
juli praktiserade Barbara Elving på museet med 
uppgifter inom besöksverksamheten. På musei
dagen och vid enstaka tillfällen har följande 
bidragit med insatser för verksamheten: Tommy 
Bergqvist, Göteborg; Jan Bill ock, Borlänge; Gert 
Ekström, Tekniska museet; Lars Gröndal, Ban-
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verket; Johnny Hallgren, Stockholm; Mats Holm
gren, Vännäs; Rauli Joutsijärvi, Grängesberg; 
Thomas Larsson, Stockholm; Bertil Pettersson, 
Gävle; Erland Pettersson, Ludvika; Mats Ris
berg, Falun; Bo Sandberg, Piteå, Göte Sjöö, 
Västerås och Dan Thunberg, Grängesberg. Som 
särskilt uthållig musei vän måste framhållas Olle 
Olsson som kört minitåg under hela sommaren. 
De flesta helger har man också hittat vår själv
utnämnde huskatt och kunnige guide Börje 
Thoursie i museet. 

Således har ovanligt många varit engagerade 
under året. Trots detta råder allt annat än arbets
brist. Detta kräver samverkan över ansvars
områdena och arbete i projektform. JVM sökte 
pengar från det departementsstödda sysselsätt
ningsprojektet Sesam, vars syfte är att arbetslösa 
museiutbildade skall få arbetstillfällen för regist
rering och vårdbehovsbedömning av de svenska 
museernas stora samlingar. Vi sökte medel för 
två antikvarier för föremålsregistrering i vårt 
system Primus samt en arkivarie för ordnande 
och förtecknande av våra arkiv. Tyvärr fick vi 
avslag i den första ansökningsomgången. Ett nytt 
tillfälle kommer våren 1996 då vi hoppas att 
kulturdepartementet inte bortser från järnvägens 
kulturhistoriska betydelse. 

Utställningar och evenemang 
Vårt mål för besöks talet infriades inte riktigt 
även om det blev en ökning med 13 procent från 
1994. Totalt hade vi 33 7 49 besökare under året, 
vilket nästan var i nivå med rekordåret 1993. Vi 
slog dock rekord i antal besökare under en dag -
708 personer den 18 juli. Intäkterna per besökare 
har också ökat, vilket är ett gott betyg åt vår 
museibutik och dess sortiment. Men det som 
kanske är allra mest glädjande är det positiva 
betyg museet har fått i de enkätundersökningar 
som genomförts under sommaren. Inte minst är 
många, särskilt kvinnliga besökare, mycket posi
tivt överraskade av att ha kommit till ett "riktigt 
museum" med en vacker, spännande och infor
mationsrik utställning och inte till ett "smutsigt 
loks tall med en massa lok". Hur trevligt än det 
sistnämnda kan låta för många av SP ÅRs läsare 
är det viktigt att vi breddar vår publik. För att 
väcka nyfikenhet och hitta nya kategorier besö
kare är det nödvändigt att variera sig och hitta 
andra infallsvinklar på jämvägshistorien. Tillfäl
liga utställningar är därför av stor betydelse. För 
detta ändamål har vi avsatt rummet mellan recep-
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tionen och korridoren till basutställningen. Un
der 1995 hade vi här fem separatutställningar: 

Vägar-Järnvägar-Omvägar 
4-31 mars. Mårten Landgrens bilder, skulptu
rer och reliefer 
Järnvägs hus 
11 april-3 sept. Svenska hus vid järnvägen, i 
anslutning till TV-serien Svenska hus 
Sveriges Järnvägsmuseum 80 år 
9 sept.-1 okt. Jubileumsutställning om museet 
under åtta decennier 
Den målande stinsen 
7 okt.-5 nov. Karl Tiren - konstnär, fiolbyg
gare, folklivsforskare och stins i Bergvik. I 
samarbete med Alf Zettersten och Bergviks 
Allting 
Järnvägens kvinnor 
11 nov.-14 jan. 1996. Kvinnors roller genom 
140 år av svenskjärnvägshistoria. 

Utöver detta genomfördes ett antal arrangemang: 
rallardag 1 mars för sportlovslediga, med berät
taren och trubaduren Agge Theander och ångtåg, 
guidad tur med Börje Thoursie på Bomhusbanan 
6 augusti, Järnvägsmuseets Dag 9 september och 
julmarknad 9 december. Museet deltog också 
med Novelty och en monter vid Tågets Dag i 
Stockholm 19 augusti samt med ångtåg under två 
dagar i samband med SJ W orld Cup i bandy i 
Ljusdal 27-28 oktober. Tre tisdagkvällar i no
vember hölls föreläsningar i samband med ut
ställningen om järnvägens kvinnor med, i tur och 
ordning, Lena Hokfeldt (SJ:s jämställdhets
ansvariga), VanjaMoser(somjobbarmedarbets
miljöfrågor inom verket) och Lena Wennberg 
(som sitter i SJ:s styrelse). 

Under sommaren hade vi teatergruppen Pegasus 
engagerad på tisdagkvällar och helger för korta 
föreställningar i och utanför museet. Banvakts
stugan hölls öppen på söndagarna i juli. Vi skaf
fade ett elektriskt, batteridrivet minitåg som in
vigdes på museidagen, men för den dagliga tra
fiken under säsongen hyrde vi Kalle Karlssons 
tåg. 

Några förändringar har gjorts i basutställningen. 
Ångdressinen från SWB har ersatt ångloket BJ 
27 bakom fångvagnen från UWHJ och elloket BJ 
0 214 samt ångloket ElO 1746 har fått lämna 
plats för en av SJ:s första landsvägsbussar, som 
vi har tillfälligt i deposition från Scaniamuseet i 
Södertälje, och Rapidloket nr 988. 



SVERIGES J ÄRNVÄGSMUSEUM Hur det började 

~Ut~lod,L 

80 ÅR 

Frånjubileumsutställningen om museet. Från montern blickar museets förste chef, Oscar Werner, ut 
över rummet. Foto Kjell Palen. 

Göta kördes under museidagen. Dels fick hon skjutsa museets gäster från och till Gävle C, dels gick 
hon i täten för ett 1800-talståg somfinal på tågparaden på linjen förbi museet. Foto Kjell Palen. 

117 



118 

1111 •• z~-•--~, • iil11~,t~~,,: 
.

1

·111 ~~ :t~,! i 
· ~ jjJ ~ • •1rl. t/ . . ·~ ~~~~ .. 

.. ;, -, . 1 I . ·.·~. i .. ~t:1\\\tl ·. • ,l ~•' ,11 
. ' \_ . . ~.,,,1111 

f • -·.-·;- -

' i : ' 
.,,.- ,,.. . J Sd OI 

r:-<'· ~ I • 
·- p.:·J ·~ ~~ -· 

Tomteflickor i butiken under 
julmarknaden: Renee Nyberg 
och VeronicaSillen. Foto Kjell 
Palen. 

Det nya minitåget provkördes 
med Olle Olsson vid spakar
na. En deljusteringar befanns 
nödvändiga, varför reguljär 
trafik fick anstå till nästa sä
song. Foto Kjell Palen. 

Lokhusbygget börjar ta form i 
vinterkylan. Konstruktionen 
består i två parallella bered
skapsskjul med plåtar endast 
på ytterväggarna. Takbalkar
na skall förlängas mot en ge
mensam, förhöjd takås. Foto 
Ted Nyberg. 



Konferenser och gruppbesök 
Konferensverksamheten har visat sig värdefull 
för museet. Vi kan erbjuda en exklusiv och an
norlunda miljö i sådana sammanhang, som också 
möter stor uppskattning. Omfattningen har ökat 
väsentligt och under året har bland annat ABB 
~ricsson och Sand vik, liksom många avdelninga:. 
mom SJ och Banverket, förlagt konferenser hos 
oss. Vi har också åtagit oss grupparrangemang 
där resa med tåg eller rälsbuss kombinerats med 
besök på museet - SwedeRail har exempelvis 
kommit vid ett flertal tillfällen med järn vägsan
ställda från hela världen, och Andersson & Lund
qvist Resebyrå i Gävle har bjudit in leverantörer 
och kunder till workshop på museet. Gefle 
Dagblads hela personal reste med ångtåg till och 
från museet i samband med tidningens hundra
årsfirande. Vi körde också ångtågspendel mellan 
museet och Furuvik för tidningens prenumeran
ter vid ett tillfälle. 

Gr?ppreseverksamheten, främst per buss, har 
ocksa gett oss ett stort antal besökande. PRO
Resor och Presentresor i Stockholm samt Marie
freds R~setj änst har stadigt återkommit med grup
per. V 1 har haft en del besök från skolor och 
förskolor men tyvärr i alltför liten utsträckning. 
Skolresandet har minskat kraftigt i hela landet de 
senaste åren, varför det låna besökstalet ändå inte 
är så förvånande. Skolorna är en viktig målgrupp 
för kunskapsspridning, och då vi vet att vi kan 
erbjuda ett både barnvänligt och informationsrikt 
museum har vi trots allt stora möjligheter för 
framtiden. 

Marknadsföring 
För tredje året i radhar en ordentlig satsning 
gjorts på att göra museet mera känt. Tillsammans 
med reklambyrån Lundberg & Co. genomförde 
vi under året en kampanj som innefattade affisch 
med vykort, Vykort från Gävle; programbladet 
Anno 199 5 som gick med morgontidningarna i en 
stor del av Mellansverige en lördag i juni; guide
~oken Genom Tid och Rum som delades ut gratis 
till besökarna, samt sex olika annonser, om före
mål från museet presenterade med en lockande 
~oä~g, publicerade i ett antal tidskrifter och dags
tldnmgar. Marknadsföringen blev till och med 
prisbelönad då vi nominerades som en av tre 
utvalda till en "Oskar", för bästa kampanj inom 
besöksnäringen 1995, av HSMA (Besöks
näringens marknadsförening). Vi besegrades dock 
på mållinjen av Gröna Lund på deras hemma-

plan, Tyrol, vid en för en museiman annorlunda 
men inte oangenäm tillställning. 

Som en av Gävles viktigare publikdragare har 
vi i flera sammanhang samarbetat med Gävle & 
Co (kommunens turistbyråbolag), Furuvik och 
Gävles övriga större museer. Vi deltog med en 
monter i en utställning vid Gavlerinken i sam
band med gruppspelet i ishockey-VM. Museet 
var också en av hållplatserna för en turistbuss 
som under sommaren gick med tidtabellslagda 
turer mellan besöksmålen i Gävle och Furuvik. 
Vi har även funnits med i annonser om Gävle 
samordnade av Gävle & Co. 

Fordon och föremål 
Under året har många fordon överförts på JVM. 
Från SJ Persontrafik och Godstransport har vi 
fått resgodsvagnarna F7 3380, 3382 och 3383, 
sovvagnarna WL2 4425 och 4481, WL3 4562, 
4563 och 4602, postvagnen DF40 4682, elloken 
Da 812 och 936 samt Hg 755. WL2 4425 har 
placerats hos KJmf och WL3 4602 hos GBBJ. Da 
936 finns på KLJ. WL3 4562 byttes bort till 
OKBv mot WL14 2862. 

Ångloken J 1296 och W 1229 som varit depo
nera~e hos SkJ har transporterats till Gränges
berg 1 _ avvaktan på renovering. Från Sveg häm
tade v1 S 1 1923 som förtjänstfullt iordningställts 
a: GBBJ och anlände till museidagen för uppvis
nmg i kördugligt skick. Smalspårståget som stått 
uppställt i Nässjö har placerats om för bättre 
förvaring. Loket, f.d. HvSJ 4, och resgodsvagnen, 
f.d. VJ 90, är nu deponerade hos AGJ, person
vagnarna, f.d. NVHJ 47 och 51, står hos SkLJ i 
lokstallet i Skara och f.d. MÅJ 11 finns hos 
SRJmf. Omfördelningen föranledde naturligtvis 
en del bistra miner i Nässjö och bland de övriga 
föreningar som hoppats på en deposition, men vi 
såg oss nödsakade att placera fordonen där man 
kunde erbjuda bästa vård. I museets nya bestäm
melser ställs bland annat krav på inomhus förva
ring, vilket också medför att vi måste se över ett 
~ntal depositioner som i dag inte förvaras på ett 
tillfredsställande sätt. 

Vi har under året också fått en hel del andra 
föremål till samlingarna. Ett upprop efter unifor
mer i SJ-Nytt gav oss värdefulla komplement. I 
övrigt kan nämnas ritningar och ett fotoalbum 
efter museets förste chef, Oscar Werner, som 
skänktes till museet av hans barnbarn. På musei
dagen överlämnades dessutom en gipsbyst av 
Werner för placering bakom museichefens rygg 
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för att hålla ett vakande öga över verksamheten. 
Av Gävle kommun erhöll vi samma dag ett 
bordsstandar med kommunens vapen. Viktigare 
var kanske att kommunen efter förslag från GD 
Stig Larsson och landshövdingen lovade att titta 
på möjligheterna med en busshållplats vid mu
seet, förhoppningsvis något som kan lämna skriv
bordet. 

Eftersom vi inte fick Sesam-medel fick vi inte 
den skjuts på föremålsregistreringen som vi hade 
hoppats på. Vårt föremålssystem, Primus, har 
emellertid fungerat alldeles utmärkt, liksom vårt 
samarbete med SJ-Data. 

Fastigheten 
En del investeringar har under året kunnat göras 
i vår utemiljö. Viktigast är att vi startat arbetet 
med att återuppföra avförda beredskapslokhus. 
Projektet omfattar två komplex i form av 150 
meter långa byggnader för dubbla spår. När allt 
står klart får vi alltså ett tillskott på 600 spårmeter 
under tak. Även om lokhusförvaring inte är per
fekt för museiföremål, är skyddet för omedelbar 
väta och vind av utomordentligt stor betydelse 

för den del av våra samlingar som i dag står under 
bar himmel. 

Hela det område som nu disponeras av museet 
har nu också stängslats in. Trots detta hade vi 
besök av unga glass- och läsktjuvar. Värre var att 
vi hade inbrott i UGJ-stallet varvid el verktyg och 
lastmaskinen stals. Den senare fick vi tillbaka 
men erfarenheterna har resulterat i nya lås och 
larm. 

En utegrill bestående av sotskåpet till E2 1455 
med tilltagen uteplats har byggts bortom mini
tågbanan. Äntligen är också uthuset till banvak:ts
stugan från Hosäter uppfört. Uppsnyggningen 
och städningen av museiområdet har accelererat. 
I vårt stora område har vi en oerhörd utvecklings
potential för framtiden. 

Samarbete med andra 
institutioner och organisationer 
Tillsammans med Postmuseum i Stockholm har 
vi undersökt förutsättningar att uppmärksamma 
järnvägspostens upphörande i mars 1996, vilket 
resulterat i en dokumentation utförd av docenten 
i etnologi Sören Jansson, publicerad i Post-

Museets sotskåpsgrill har förutsättningar att bli väl använd. Foto Ted Nyberg. 
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Novelty stod uppställd för allmän beundran under Tågets Dag i Stockholm. Robert Herpai informe
rade om loket och museet. Foto Robert Sjöö. 

museums meddelandeserie, och att postvagnen 
DF40 4682 överförts på JVM. Inom Samdok och 
kommunikationspoolen har museet samordnat 
en dokumentation av Nordpilen, nattåget Stock
holm-Kiruna t.o.r. Projektledare var Kjell Palen, 
som också är museets Samdok-representant. 

Under året har vi diskuterat möjligheterna att 
uppmärksamma museistaden Gävle i en arbets
grupp bestående av JVM, Länsmuseet med Järn
riket, Skogsmuseet Silvanum, Lantmäteriets 
Karteum och Gävle & Co, som framför allt kon
centrerat sig på gemensam marknadsföring. Ett 
vidare forum för Gävles kulturaktörer där vi har 
deltagit har varit Tvärgrupp Kultur med Gävles 
kulturchef som sammanhållande. Museichefen 
har också deltagit i årets IATM-konferens, vil
ken hölls i Oslo men med många intressanta 
utfärder till bland annat Hamar, Rjukan och Sta
vanger. V år kollega på J ernbanemuseet, Andreas 
Dreyer, stod för ett utmärkt program med ett 
viktigt tema för diskussionerna: hur museerna 
skall hantera en föränderlig omvärld. Nya krav 
ställs på museerna, vilket kräver annorlunda meto
der och en stor öppenhet mot nya besökskate
gorier. Vi kunde konstatera att vi i de nordiska 

länderna nått längst när det gäller detta. Före
dragshållare från Stockholms stadsmuseum fick 
en del delegater från övriga Europa att ruska på 
huvudet när man berättade om speciella utbild
ningsinsatser och teman för parkeringsvakter, 
som fick lära sig stadskärnans historia, och unga 
skinnhuvuden, i ett försök att ge en historiskt 
sansad bild av förebilden och idolen Karl XII. Vi 
skall väl akta oss för värstingresor på tåg, men att 
anpassa den utåtriktade verksamheten mot olika 
intresseområden är nödvändigt för att vidmakt
hålla och förhoppningsvis öka intresset för 
j ärnvägshistorien. 

Under 1995 inleddes också det redan omnämn
da samarbetet med amatörteatergruppen Pegasus. 
Sällskapet spelade, under sommaren och vid 
vissa evenemang, upp två korta spel på musei
området och ett antal överraskningsuppträdanden 
i museet. Det har varit en trevlig bekantskap för 
oss, och vi har med teatergruppen på ett nytt sätt 
levandegjort museet. För våra besökare och kon
ferensdeltagare, som i högsta grad är levande, har 
restaurang Laxön från Älvkarleö tillfredsställt 
matbehoven i form av uppskattade luncher och 
middagar i museets restaurangvagn eller i första 
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utställningsskeppet. Under sommaren har Lax ön 
också drivit Cafe Ångvisslan på entreprenad. 

Regelbundna kontakter har hållits med JHRF 
(Järn vägshistoriska Riksförbundet) i gemensamt 
angelägna frågor som bevarande, antikvariska 
riktlinjer, reservdelar, fordonsfördelning med 
mera. Bevarandefrågor fokuserades också på 
MRO:s vårmöte i Uppsala, vid vilket JVM del
tog. Det är av största betydelse att vi samverkar 
med det ideella intresset, då vi står för en gemen
sam del av en många gånger förbisedd men 
oerhört betydelsefull del av vårt nationella kul
turarv. Vi måste tillsammans hitta en väg till ett 
större och vidare engagemang för vård och beva
rande av järnvägsmiljöer. Inom kulturminnes
vården som den ser ut i dag "glöms" dessa ofta 
bort, kanske i brist på kunskap. Museiföreningarna 
har här verkligen en uppgift och möjlighet att bli 
ambassadörer för järnvägsfrågor på länsmuseer 
och kulturmiljöenheter. 

Jämvägsmuseets Dag den 9 september, som 
detta år dessutom var jubileumsdag, krävde också 

hjälp från andra än museets egen personal. I en 
tågparad på linjen förbi museet deltog fordon och 
personal från museiföreningarna BJs, GBBJ, 
GDJrnf, OKBv och SKÅJ. För särskilt inbjudna 
gäster uppfördes ett tält, för vilket våra kollegor 
på SJ Stab Information Nord svarade. De bidrog 
också med att engagera underhållningen som 
bjöds från scenen under dagen av Leif Kronlunds 
orkester och Sofia Källgren. Under museidagen 
bidrog även Gävle Modelljärnvägsklubb och 
bussgruppen från Östhammar till att förhöja 
upplevelsevärdet. Marknaden sköttes som van
ligt med den äran av Järnvägsmusei vänner med 
benäget bistånd av Anders Svensson. 

Museivännernas viktigaste bidrag under 1995 
har annars varit den ALU-arbetskraft som under 
föreningens vingar har hjälpt oss bygga lokhus. 
Detta stora projekt kommer liksom vår samver
kan med vännerna att löpa vidare under 1996. Ett 
år som förhoppningsvis ger ett fylligt underlag 
till kommande rapporter från verksamheten vid 
Sveriges Järnvägsmuseum. 

Spelet Den stora matkalabaliken grundade sig löst på rallarupproret i Nora. Hasse Bergqvist stod för 
manus och agerade även länsman med stor pondus. Foto Ted Nyberg. 
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Innehållet i årgångarna 1986-1995 
av årsskriften SPAR 

1986 
Bemt Forsberg, Gävle lokstation före Järn

vägsmuseets tid 
Bemt Forsberg, Snälltågsmachin nr 7 5 Göta 
Erik Sundström, Museets nyförvärvade gods

vagn SJ 17554 Os. 
Erik Sundström, Ockelbobanan - en pigg 101-

åring 
Gottfrid Fröderberg, När vi köpte Gävle

Ockelbo järnväg 
Erik Sundström, Vedtrafiken i Stockholms

området på 1940-talet 
En trådrallare berättar. Intervju med lednings

mästare Paul "Putte" Ericsson, Gävle 
Nils Nilstam, Xl-3015 och Xl5 - några steg 

i snabbtågsutvecklingen i Sverige 
Lars Olov Karlsson, Järnvägsmuseum under 

1985 

1987 
Ulf Diehl, Svenska förbränningsmotorvagnar 

under 40 år 
Bemt Forsberg & Olle Palm, Upsala-Gefle 

Järnvägars unika fyrcylinderlokomotiv litt Bb 
- ett nyförvärv till Sveriges Järnvägsmuseum 

Gösta Björe, Paradiset 1937 
Börje Thoursie, Sju banor - sju stationer 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn

vägar för hundra år sedan? 
Hans Nyberg, Haparandabanan nyåret 1940 
Per Gustav Dalheim, Något om floran på järn-

vägarnas banvallar och spårområden 
Björn Linn, Skyddade järnvägsstationer 
Claes Adelsköld, Resebrev från 1864 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

under 1986 

1988 
Sven G.H. Johansson, På HNJ verkstad i 

Halmstad på 1930-talet 

Henrik Ranby, Höganäs-Mölle Järnväg
olönsam badbana med intressant arkitektur 

Bemt Forsberg & Olle Palm, UGJ stortankar, 
Sveriges största tanklokomotiv 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn
vägar år 1887-1888? 

Torgny Svensson, Malmvagnshistoria 
Erik Sundström, Västkustbanans och andra 

tidiga personboggivagnar 
Börje Thoursie, Dromopetarder - hastighets-

kontroll före A TC 
Utrangerad (dikt) 
Per Restadh, Commeatu Opes 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

under 1987 

1989 
Bernt Forsberg, F 1200 sjuttiofem år 
Urban Thiel, Järnvägen och militärt försvar 
Ulf Diehl, Östra Centralbanans bil vagnar 
Erik Sundström, En tidig pulvergodsvagn 
Otto Stjernqvist, Klosterverkens järnvägs-

planer före Byvalla-Långshyttans järnväg 
Lars Olov Karlsson, Jernbanemuseet i Odense 
Börje Thoursie, Något om hjulingar 
Håkan Olsson. Malmö-Limhamns lok 1 
Limhamn 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn
vägar 1889-1890? 

Gunnar Sandin, Utkast till spårhistorisk biblio
grafi 1988 

Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 
under 1988 

1990 
Börje Thoursie, Järnvägsbygge i fjällterräng. 

Inledning till Svanbeck 
Per Svanbeck, Sjunde arbetsstationen af Stam

banan genom Norrland 
Stefan Olsson, DONJ 6 Linghed, en smalspårig 
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amerikanare 
Lars Olov Karlsson, Nygammalt museum i 

Utrecht 
Erik Sundström, Spårviddshistoria 
Efterlysning 
Yngve Holmgren, Rättvisan - historien om ett 

loknamn 
Börje Thoursie, Sagan om Pärla 
Karl-Gösta Alvfors, Järnvägsprojektet Brös

arp-Simrishamn-Borrby 
Lars Olov Karlsson, Celeber fältkista 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn

vägar 1891? 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 

bibliografi 1989 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

under 1989 

1991 
Hans Eriksson, Turbinloken vid TGOJ 
John Rennie, Som järn vägsprojektör i Sverige 
Gillis Albinsson, Landstingen och järnvägarna 
Lars Olov Karlsson, V erkehrshaus i Luzern 
Gunnar Sandin, Helsingborg: 99 års "ban-

gårdselände" och dess slut 
Kanonvin och mässingskapell för 125 år sedan. 

Från byggandet av banan Katrineholm-Norr
köping 

Johan Selme, De enskilda järnvägarnas 
minnes skrifter 

Bernt Forsberg, Nohab och ryssloken 
Leif Ölmeborg, Militären och Inlandsbanan 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn-

vägar 1892? 
Gunnar Sandin, Utkast till järn vägshistorisk 

bibliografi 1990 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

under 1990 

1992 
Bernt Forsberg, Torvpulvereldning av lok. 

Ett försök att tillvarata inhemska tillgångar 
Lars Ander, Österås, station för ett kungligt 

sanatorium 
Johan Viktor Granath, Konsten att bygga järn

vägsbroar. Med inledning av Börje Thoursie 
Erik Sundström, Landshövding E J Sparre -

mannen som gav sitt namn åt fem ånglok 
Kjell Nordling, Något om koncessions

begreppet m.m. i fråga om enskilda järnvägar 
Igor Kiselev, Mitt institut och mitt museum 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 

bibliografi 1991 
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Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn
vägar 1893? 

John E. Björklund, Chicago-New York 1916 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

under 1991 

1993 
Gunnar Sandin, Sveriges trettitvå (?) banhallar 
Erik Sundström. Lok i vinjett 
Lars Olov Karlsson, Illinois Railway Museum 
Udda bilder 
Bernt Forsberg, Dieselväxelloken littera Vl 

och V3 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 

bibliografi 1992 
Per Restadh, Historien och historier om auto

matkopplet 
Peter Hagren, Järnvägsspontanorterna Nässjö, 

Vännäs, Storuman - en jämförelse 
Lars Erik Bernström, Svenskajärnvägars rese

handböcker 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn

vägar 1894? 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

1992 

1994 
Erik Sundström, Förstlingen - ett unikt lok 

och tre uppfinnare 
Lars Olov Karlsson, De brittiska loken i 

Sverige 
Lars Magnusson, Stockbanan. En historik över 

trästockbanan mellan Hyn och Spaksjön 
Bernt Forsberg, Statens järnvägars elektrolok 

av typen H 
Lars-Olof Georgsson, Kindsbanan 
Gunnar Sandin, Svensk järnvägsstatistik 
Anders Jansson, Restaurangvagnen 100 år. 

Pionjärgärning på Uppsala-Gävle järnväg 
Lars Olov Karlsson, National Railway 

Museum, York 
"Den fridsamme", Järnväg på Åland 
Gunnar Sandin, Utkast till järnvägshistorisk 

bibliografi 1993 
Börje Thoursie, UGJ Älvkarleöbroar - ett litet 

detektivarbete 
Stickspår 
Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn

vägar 1895? 
Lars Olov Karlsson, Sveriges Järnvägsmuseum 

1993 



1995 
Bernt Forsberg, Sveriges Järnvägsmuseum 

åttio år 
Gunnar Sandin, Utkast till järn vägshistorisk 

bibliografi 1994 
Johan August Mörk, Att försöka få sig arbete 
Lars Olov Karlsson, Järnvägsmuseet i New 

Delhi 
Gunnar Sandin, Fritiof Nilsson Piraten och 
järnvägen 

Erik Sundström, Vad hände vid Sveriges järn
vägar 1896? 

Johan Selme, Sveriges Enskilda Järnvägars 
Ingenjörsförbunds Meddelande 

Bernt Forsberg, Baltiska utställningen i Malmö 
Stickspår 
Johan Axell, Sveriges järnvägsmuseum 1994-

fortsatt förändring ett naturligt tillstånd 

Årgångarna 1987-1994 innehåller även Järn
vägsmusei Vänners årsberättelse 
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Järnvägsmusei Vänner: Arsberättelse 1994 

Styrelsen för Järnvägsmusei Vänner avger här
med sin berättelse för verksamhetsåret 1994-95 

Föreningens styrelse har under året varit: 

Anders Hendel, ordförande 
Erik Hedlund, sekreterare 
Per-Ulf Tegner, kassör 
Börje Thoursie 
Morrgan Claesson 
Hans-Fredrik Wennström 
Erik Sundström 
Michael Skoglund 
Hjördis Matti/Robert Sjöö 

Föreningens medlemsantal 1995-07-01: 902 per
soner, varav fyra ständiga medlemmar och 39 
familjemedlemmar. 

Under året har styrelsen avhållit åtta protokoll
förda sammanträden. Föreningen har under året 
sänt ut medlemsinformation. 

Föreningens årsstämma hölls den 1 oktober 
1994 på Sveriges Järnvägsmuseum. Årsboken 
SPÅR 94 utkom i januari 1995. Föreningen del
tog tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum 
på Hjulmarknaden i Stockholm i december 1994. 

En äldre lokomotor har av två medlemmar 
renoverats och målats. Den blev klar lagom till 
museidagen 1994. Lite senare fraktades en vagns
korg från trakten av Hudiksvall till museet i 
Gävle. Vagnen kommer från fyrf otabanan Forsa
Hudiksvall. Järnvägsmusei Vänner har bidragit 
med pengar för att genomföra denna transport 

Bokslut 

Resultaträkning 94-07-01- 93-07-01-
95-06-30 94-07-30 

Intäkter 
Medlemsavgifterl 104 995 104 839 
Gåvor 4 854 5 961 
Försäljning årsböcker 13 145 13 084 
Inbetald expeditionsavgift 100 
Annonsintäkter 3 223 
Intäkter Jämvägsmuseidagen 8 670 15 834 
Ränteintäkter 18 912 14 386 

150 676 157 327 

1) Medlemsavgifter för 1994 5 470 
Medlemsavgifter för 1995 98 085 
Familjemedlemmar 1995 1440 

104 995 

126 

Kostnader 
Porto 
Administration och kontor 
Årsbok, tryck och distribution 
Inköp för museet 
Reklam och säljkostnader 
Kostnader Jämvägsmuseidag 
Årets överskott 

Balansräkning 

Tillgångar 
Postgiro 
Bank2 

Fordringar 
Varulager 

Skulder 
Leverantörsskulder 
Reserverade museikostnader 

Eget kapital 
Kapital från föregående år 
Årets överskott 

Skulder och eget kapital 

2) Postgiro Jämvägsmuseidag 
Giro kapital 
Förenings giro 
Fasträntekonto 2 år 
Fasträntekonto 1 år 

6 695 
5 701 

75 726 
10 000 

1 034 
51 520 

150 676 

95-06-30 

398 099 
1108 

__ l 
399 208 

1 620 
20 000 
21 620 

326 068 
51 520 

377 588 

399 208 

900 
2 554 

244 645 
100 000 
50 000 

398 099 

7 200 
2456 

54 855 

2 610 
6 032 

84174 
157 327 

94-06-30 
63 181 

296 956 
5 930 

__ l 
366 068 

40000 
40 000 

241 894 . 
84 174 

326 068 

366 068 

Styrelsen vill härmed framför sitt tack till med
lemmar, företag och privatpersoner för det gångna 
verksamhetsåret. Ett speciellt tack riktas till dem 
som arbetat med årsboken SPÅR. Vi ser med 
tillförsikt fram emot nästa verksamhetsår och är 
övertygade om en fortsatt framgång för Fören
ingen och dess verksamhet. 

Gävle den 5 september 1995 

Anders Hendel Erik Sundström 
Erik Hedlund Morrgan Claesson 
Per-Ulf Tegner Hans-Fredrik Wennström 
Börje Thoursie Michael Skoglund 

Robert Sjöö 
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